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 09010100010ث/                

 انرحيانت يف انهغت انعربيت    
 معهم انهغت انعربيت      

 انصف انثانث اإلعدادي  
 +قراءة+نصىصقصت +حنى         

 األول : ) دعــــاء ( م ـــصـفــان
 مؤذن الفجر هللا  :دعا  -1
 أن ٌدفع البالء .   -أن ٌفرج الُكرب .               ب  -أ 

أن ٌرد عن العرب بالء الفرنج وشرور التتار ، فأمن  -ج
 المصلون على دعابه . 

 دعا المصلون ربهم أن :  -ٕ
    ٌنبه العرب إلى ما ٌحٌط بهم من األخطار .   -أ

 ٌلهم هللا الصواب .   -ب  
 دوا إلى وحدتهم حتى ٌطهروا أرضهم من الفرنج . ٌعو  -ج
 دعت شجرة الدر ربها  : -ٖ
 أن ٌنتمم من الظالمٌن .   -أن ٌجٌب دعاء المؤمنٌن .  ب -أ 

 أن ٌحفظ  ابنها الخلٌل .    -ج
 أن ٌعٌد زوجها إلى مصر سلطانا علٌها .    -د 

 : كشفت شجرة الدار عن حمٌمتها  -ٗ
فمد أصبحت جارٌة بعد أن هزم التتار أهلها الخوارزمٌٌن ،  

لكنها أصبحت حرة بعد أن اشتراها األمٌر الصالح نجم الدٌن 
 أٌوب وأنجبت له ابنه " الخلٌل " . 

 لالت شجرة الدر فً نفسها :  -٘
إن من ٌملن مصر ٌستطٌع أن ٌفعل الكثٌر ، فمصر لوة هابلة 

 ، وجٌشها ٌخشى العدو بأسها . بشعبها اللطٌؾ الودود الكرٌم 
 العمبات التً تحول دون تولً نجم الدٌن حكم مصر :  -ٙ

: سوداء بنت الفمٌه وهً زوجة السلطان  ** العمبة األولى
 الكامل حاكم مصر والشام حٌث جعلت السلطان الكامل :    

نجم الدٌن من والٌة العهد وٌولً ابنها  ٌخلع ابنه األكبر -أ  
ٌبعد نجم الدٌن عن مصر  -الدٌن مكانه .   باألصؽر سٌؾ 

 وٌجعله أمٌرا على الثؽور فً الشام . 
 ** العمبة الثانٌة :

   التتار الذٌن ٌسارعون لٌكتسحوا البالد .  - أ
 . الروم الذٌن ال تهدأ جٌوشهم  -ب   - ب
 أمراء بنً أٌوب المتنازعون على الحكم  .  -ج
ان عمبة مهمة حدثت شجرة الدر زوجها ، فمال لها : هن -7

 وهً : 
 الحاجة إلى جٌش لوي نواجه به األعداء ، ونحمك به اآلمال . 

شجرة الدر تعد بتوثٌك العاللة بٌن نجم الدٌن ولومها  -8
الخوارزمٌة لمساعدته فهم محاربون ألوٌاء ، فشكرها ولال لها 

 : " أنت خٌر عون لً فً هذه الحٌاة " . 
 من لابل العبارة ؟  -9
إن من ٌملن مصر ٌستطٌع أن  –ٌنسى أحد مصر  ) وهل  -أ

 لكن كٌؾ السبٌل إلى  حكم مصر( = شجرة الدر   –ٌفعل الكثٌر 
مدٌنة على ثؽور الشام انسحب منها نجم الدٌن الرحبة :  -ٓٔ

 بعدما علم بتدبٌر أمراء بنً أٌوب 

 أة ( ـــاجــفــم انثاني : ) مـــصــفــان
، وبٌن  زوجها نجم الدٌن وثمت شجرة الدر العاللة بٌن -ٔ

لومها الخوارزمٌة ؛ فأصبحوا عونا له فً حروبه ، لكنهم ما 
لبثوا أن تخلوا عنه بسبب مطامعهم ، ثم عادوا إلٌه مرة أخرى 
وأنمذوه من حصار عدوه اللدود بدر الدٌن لؤلؤ ، وأنمذوا ابنه 

 من حصار ؼٌاث الدٌن الرومً . 
هـ ، واتفاق ٖ٘ٙ رجب عام ٕٔوفاة السلطان الكامل  -ٕ

 األمراء على ما ٌلً : 
أن ٌتولى سٌؾ الدٌن بن سوداء حكم مصر والشام باسم   -أ

 الملن العادل.    
أن ٌنوب عنه فً دمشك ابن عمه "الجواد مظفر الدٌن   -ب

 ٌونس بن مودود"         
 أن ٌبمى نجم الدٌن كما هو أمٌراً على الثؽور .  -ج
فً مواجهة األعداء على أحد الثؽور  كان نجم الدٌن منهمكا  -ٖ

 وعندما علم الخبر : 
) وفاة أبٌه واتفاق األمراء (  ولع علٌه كالصاعمة ، لٌس ألنه 

فمد مصر ، وإنما خوفا لما سٌحدث لهذه الدولة من التمزق، 
فاألمراء األٌوبٌون سٌنتهزون الفرصة للوصول إلى مطامعهم 

مما سٌضعؾ مصر  بسبب ضعؾ الملن الجدٌد، وضعؾ إدارته،
 فتعجز عن مواجهة الروم والتتار، وهذا التدبٌر سٌهلن الجمٌع . 

 استعد نجم الدٌن بعد سماع خبر وفاة أبٌه واتفاق األمراء : -ٗ
استعرض جٌشه لٌطمبن علٌه ، ولم ٌنس عدوه " اللدود بدر 

 الدٌن لؤلؤ "  أمٌر الموصل وؼٌره من الطامعٌن . 
شجرة الدر ، ولرر االنسحاب من الرحبة نجم الدٌن ٌستشٌر  -٘

؛ لٌتفرغ لمواجهة ما دبره له األمراء األٌوبٌون  فً أستار الظالم
، فوافمته شجرة الدر لابلة " خٌرا تصنع ٌا موالي ، ذلن أفضل 

من أن نحصر فً هذا المكان ، فما نمضٌه فً الحصار دون 
 جدوى ننفمه فً عمل مجد  "  

فأخذوا  ع نجم الدٌن بسبب مطامعهم ،اختلؾ الخوارزمٌون م -ٙ
ٌطاردونه ، لكنه أفلت منهم ولجأ إلى للعة سنجار لٌحتمً بها 

 منهم  . 
؛ حاصر بدر الدٌن لؤلؤ العدو اللدود لنجم الدٌن للعة سنجار -7

متوعدا بالمبض على نجم الدٌن وشجرة الدر ، وكذلن حاصرت 
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توران   جٌوش "ؼٌاث الدٌن الرومً "آمد" وكان فٌها ابنه
 شاه. 

 :  استطاعت شجرة الدر بذكابه أن تنمذ نجم الدٌن فمالت له -8
" إن الخطب ٌسٌر بجانب عزم نجم الدٌن وحلٌته الواسعة " 
وأرسلت لاضً سنجار " بدر الدٌن الزرزاري " وهو ٌتمٌز 
بالحرص والدلة والجرأة والمهارة ، وحسن التصرؾ  ولوة 

، أرسلته شجرة الدر إلى لومها  البٌان ، واللبالة وحسن المدخل
، ؛ لٌستمٌلهم ، وٌمحو من نفوسهم كل ما ٌؽضبهم من السلطان 

وأشارت علٌه أن ٌحلك لحٌته وٌخرج من سور الملعة  فً جنح 
 الظالم حتى ال ٌعرفه أحد . 

أهم ما جاء فً رسالة شجرة الدر إلى الخوارزمٌة : ذكرتهم  -9 
بأبوتهم وأخوتهم لها؛ فهم أهلها وعشٌرتها ، وهم الملجأ الوحٌد 

 لها ، وطالبتهم بنجدتها ولهم ما ٌشاءون . 
نجحت هذه الخطة والدلٌل على ذلن : إسراع الخوارزمٌة  -ٓٔ

دٌن لؤلؤ "  واشتبكوا مع جٌوش " بدر ال بنجدة نجم الدٌن ،
الذي نجا بصعوبة ، وبعد ذلن أرسلهم نجم الدٌن إلى " آمد"  
لٌنمذوا ابنه " توران شاه " من حصار جٌوش " ؼٌاث الدٌن 

 الرومً" وبالفعل استطاعوا إنماذه 
للعة على حدود العراق بالمرب من الموصل  للعة سنجار : -ٔٔ

 بوا علٌه . ، احتمى بها نجم الدٌن من الخوارزمٌٌن عندما انمل
 من لابل العبارة ؟  -ٕٔ

" خٌرا تصنع ٌا موالي ، ذلن أفضل من أن نحصر فً هذا  -أ
 صار دون جدوى ننفمه فً عمل مجد  المكان ، فما نمضٌه فً الح

 المابل : ) شجرة الدر ( وذلن عندما علم باتفاق أمراء مصر . 
" ال بأس على موالي مما ٌرى هذا خطب ٌسٌر بجانب عزم  -ب

 موالي وحلٌته الواسعة" 
المابل : ) شجرة الدر للصالح نجم الدٌن ( ، الممصود بـ )  -

الخطب ( عندما حوصر الصالح نجم الدٌن فً للعة سنجار ، 
 وابنه توران شاه فً آمد . 

" المابل : شجرة الدر لبدر  " تعلم ٌا شٌخ بدر ما نحن فٌه -ج
 الدٌن الزرزاري . 

 ث : ) بــســـمــة األمـــل ( : الــفــصــل الثـالــ  
 :على حدود التركستان  انتمل نجم الدٌن إلى حصن "كٌفا " -ٔ
وبدأ فً ترتٌب أمره وتدبر أفضل الطرق للوصول إلى حكم  

 مصر . 
 :  للك نجم الدٌن على رجاله  -ٕ
ألنه لم ٌصله منهم رسالة ، ولم ٌأته أحد من أنصاره  لٌخبره  

 عن األحوال فً مصر.
اشتد الضٌك بصدره؛ فخرج إلى شرفة من شرفات الحصن  -ٖ

  –كٌفا   –المنٌع 
وشجرة الدر بجانبه تحدثه جاهدة فً تفرٌج كربه وإزالة همه ؛ 
وذلن بسبب انمطاع أخبار أتباعه فً مصر   وبٌنما هو فً للمة 
إذا بأحد الخدم ٌستأذن لـ ) أبى بكر المماش ( أحد تجار الماهرة 

 له فً سرور بالػ . فأسرع الستمبا
 بعدما عرض التاجر بضاعته الجدٌدة على ) نجم الدٌن ( مد -ٗ

ٌده إلى ) نجم الدٌن ( بمطعة من الذهب مكتوب علٌها ) العادل 
 (  ٓٓسٌؾ الدٌن ملن مصر والشام والٌمن 

فبدا فً وجهه الؽضب ولما ناولها ) شجرة الدر (ولرأته بدا فً 
 وجهها السخرٌة . 

 أخبر أبو بكر المماش نجم الدٌن عن :  -٘
اتفاق العادل مع داود أمٌر  - العادل  –األمراء   –)  الناس  حال

 فمال له :  (الكرن 

فرحوا فً بادئ األمر بالذبابح التً وزعت علٌهم ؛  الناس : -أ
 ابتهاجا بالملن الجدٌد ، فالناس على دٌن حكامهم .  

ذوو النفوس الضعٌفة ، ولد  لم ٌبك منهم إال األمراء : -ب
تمربوا إلى الملن الجدٌد بما ٌحب من الجواري وألوان الشراب 

 والترؾ ؛ لٌحظوا عنده بمكانة كبٌرة ، وكان أحظاهم عنده
 ) داود ( أمٌر)  الكرن ( والذي ازداد تسلطا ، ثم أخبر أبو بكر 
) نجم الدٌن ( بأن األمٌر ) فخر الدٌن بن شٌخ الشٌوخ(  

علٌه لمكاتبته األمٌر ) نجم الدٌن( وحثه على اإلسراع ممبوض 
 إلى مصر وإنماذها.  

ٌعٌش خلؾ الجدران ال هم ّ له إال شرب الخمر ،   العادل : -ج
واؼتراؾ المال من خزابن الدولة لٌنفمه على مالذه وشهواته ، 
 وأن األمراء  الطامعٌن ٌتمربون إلٌه بما ٌحب من الجواري .  

أن ٌعطٌه دمشك وٌخدع  : العادل مع داود أمٌر الكرناتفك  -د 
الجواد بأنه ٌرٌد أن ٌعطٌه  " الشوبن وثؽر اإلسكندرٌة  وللٌوب 
، وعشر لرى من لرى الجٌزة "  فً ممابل أن  ٌنزل عن نٌابة 
السلطنة بدمشك ، ثم ٌرجوه أن ٌسرع إلى للعة الجبل بمصر، 

)الجواد( وفكر فً  لٌكون بجانبه ، ولم تنطل  هذه الخدعة على
 أن ٌستعٌن بـ ) نجم الدٌن(.

فٌأخذ منه دمشك بدال وافك نجم الدٌن على مماٌضة العادل  -ٙ
 من حصن كٌفا وسنجار . 

ومعه  أمر نجم الدٌن التاجر أبا بكر بالعودة إلى مصر -7
تعلٌماته إلى أتباعه الثابرٌن ، وأن ٌبلػ فخر الدٌن بن شٌخ 

 باعه بالتراب الفرج .  الشٌوخ سالمه ، وٌبشر أت
هـــ ٖٙٙفً أول جمادى عام دخل نجم الدٌن دمشك  -8

 واستمبله أهلها أحسن استمبال . 
 من لابل العبارة ؟  -9
     " لم ٌبك فً مصر إال ذوو النفوس الخبٌثة الطامعة " -أ
 ) أبو بكر المماش (  

     " زاد األمل إشرالا ، فهل بعد دمشك سوى مصر " -ب
 جرة الدر ( ) ش  
 " صفمة رابحة ٌا موالي !                     -ج

 ) أبو بكر المماش ( 
" وفٌما هما فً ذلن الحدٌث إذا برسول ألبل من عند  -ٓٔ

الجواد برسالة ٌرجو الرد علٌها سرٌعا  ففضها نجم الدٌن ونظر 
 فٌها "  

  : ) نجم الدٌن وأبً بكر المماش ( الضمٌر ) هما ( ٌعود على -أ
  الممصود ) بالحدٌث ( : -ب

 عندما كان أبو بكر ٌحدثه عن اتفاق العادل مع داود أمٌر الكرن . 
  أٌن كان الصالح نجم الدٌن ؟ -ج

 كان فً ذلن الولت فً حصن كٌفا . 
  ماذا طلب الجواد من نجم الدٌن ؟ -د

 أن ٌأخذ نجم الدٌن دمشك وٌعطٌه سنجار وكٌفا . 
؟ خاؾ أبو بكر أن  خابفا من تلن الصفمةلماذا كان أبو بكر  -ر

ٌتدبر الجواد الصفمة ، وٌعرؾ الفرق ، وٌرجع وٌنمض ما اتفك 
 علٌه ، وتمنى أن ٌثبت الجواد على رأٌه .  

 انفصم انرابع : ) عقبت يف طريق األمم ( : 
 :استمر نجم الدٌن وشجرة الدر فً دمشك دون إرالة دماء -ٔ
التً تحول دون الوصول إلى حكم لكن نجم الدٌن حدد العمبات  

 مصر متمثلة فً : 
 خبث الفرنج    -ب            سٌوؾ بنً أٌوب وكمابنهم   -أ 
 تدبٌر سوداء بنت الفمٌه وكٌد أتباعها .   -ج 
 طمأنْت شجرة الدر زوجها بأنه بـ :  
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 العزم الصادق ، واإلٌمان الحك ، والتدبٌر ستزول العمبات . 
؛  وصول عمه مجٌر الدٌن وعمه تمً الدٌنإعالن الحاجب   -ٕ

فأذن لهما ودخال معهما بعض أمراء مصر ، وحدثوه عن :  
فرارهم من العادل ، وسوء حال مصر ،  وإلحاح الشعب على 
 نصرة نجم الدٌن لهم ، وتخلٌصهم من شر العادل وحاشٌته . 

تمً الدٌن أظهر لنجم الدٌن أنَّ واجبه أمام هللا ٌدعوه أن  -ٖ
مصر ، وٌُطفا النار المشتعلة بها ، ألن فً ضعؾ  ض إلىٌنه

مصر ضعفاً للشام .التنع نجم الدٌن بدعوة عمٌه له ؛حتى 
ٌضرب الفرنج ضربة لاضٌة بمصر الموٌة ،فهو لم ٌنس ولوعه 

هـ ولم ٌنس رؼبة شجرة ٘ٔٙفً أسرهم  فً مولعة دمٌاط  
 الدر فً المضاء علٌهم بسبب ما فعلوه فً لومها . 

اندفع نجم الدٌن بجٌشه إلى مصر ، فوصل إلى نابلس  -ٗ
وصول عمه إسماعٌل  لٌساعده فً دخول مصر ، لكن  منتظًرا

أرسلت الجارٌتان ورد المنى ونور الصباح  كتابا إلى عمه 
إسماعٌل ٌخبرانه فٌه باتفاق نجم الدٌن والجواد ، وٌحذرانه من 

 خطر ذلن علٌه .
 على  نور الصباح ( –) ورد المنى  حث إسماعٌل الجارٌتٌن -٘
 بث الفرلة بٌن نجوم نجم الدٌن ، والسٌما األٌوبٌٌن منهم  . 

 اتصلت الجارٌتان بعمٌه ) مجٌر الدٌن وتمً الدٌن ( :   -ٙ
وسخرت ورد المنى من صبرهما على طاعة شجرة الدر، 

فانخدع  وحذرتهما من بطشها. وأنها تسعى للُملن لنفسها ،
 مها . الرجالن بكال

ألبلت األخبار وهو فً نابلس بالتحام إسماعٌل دمشك  -7
 : وحصار للعتها 

فاستشار عمٌه فً هذا المولؾ الحرج ، فأشار علٌه عماه 
بضرورة العودة إلى دمشك إنماذاً ألهلهم وأموالهم ، وحتى ال 

ٌحصروا بٌن نارٌن : نار إسماعٌل ونار جٌوش العادل ، فتعجب 
دل مولفهما ، واستجاب لهما حتى وصل إلى من كالمهما ، ولتب

المصٌر ، وألبلت األنباء بسموط للعة دمشك فً ٌد إسماعٌل ، 
فندم نجم الدٌن أنه ترن دمشك ولم ٌسو حسابه مع عمه 

إسماعٌل ، وكان األجدر أال ٌخرج منها لبل أن ٌمبض علٌه أو 
 ٌسجنه أو ٌأخذه معه . 

، ومنها ٌستطٌع أن  صركانت شجرة الدر تفضل التمدم إلى م -8
، لكن نجم الدٌن استجاب لكالم  ٌؤدب إسماعٌل ، وٌسترد دمشك

 عمٌه . 
فأخذت تشد من أزره لهذه الحوادث المتالحمة ، أما عماه مجٌر 

الدٌن وتمً الدٌن أسرعا إلى دمشك وتركا نجم الدٌن مع 
 ممالٌكه وزوجته .   

 نصحت شجرة الدر نجم الدٌن بـ :  -9
ناع جنود من ممالٌكه ٌنشبهم على طاعته وحبه ، ضرورة اصط

وٌكون لهم األب واألخ  حتى ٌصل بهم إلى ما ٌرٌد  ونصحته 
بنبذ الحالدٌن من األٌوبٌٌن الذٌن ال هدؾ لهم إال الحمد والحسد 

 والنزاع والطمع فا الوصول للحكم . 
الترحت شجرة الدر على نجم الدٌن للخروج من هذا  -ٓٔ

تمً  –مجٌر الدٌن  –أن تخلى عنه)إسماعٌل  بعد  :  المأزق
الدٌن (  أن ٌستعٌن بداود صاحب الكرن ، فتعجب نجم الدٌن 
لذلن ؛ ألن داود ال ٌرجى منه خٌر ، ثم وافك على التراحها 

بعدما أخبرته بأن داود لن ٌهاجمهم ألن ذلن ٌموي عدوه 
إسماعٌل  خصمه اللدود ، فأرسل نجم الدٌن  رسالة إلى مصر 

 د فٌها داود وٌُمنٌه فً الوصول لدمشك . ٌع
 من لابل العبارة ؟  -ٔٔ

 " " منزل سعٌد ٌا موالي وما بعده أسعد بإذن هللا -أ
 المابل : شجرة الدار ،   

 والمنزل السعٌد : دمشك ، وما بعده أسعد : أي مصر . 
" بعزم موالي تهون الشدابد ، وبتوفٌك هللا تزول العمبات  -ب

 وتنهد الرواسً ، ولٌس مع الشجاعة والعزم الصادق صعب " 
المابل : شجرة الدار للصالح نجم الدٌن وكانوا فً دمشك ،  -

والمناسبة : عندما أخبر الصالح نجم الدٌن شجرة الدر عن 
 مصر . العمبات التً تحول دون الوصول إلى حكم 

     " الواجب ٌدعون ٌا موالي ! فمتى تلبً داعٌه " -ج
 المابل : عمه تمً الدٌن   
" وهل األمر ٌحتمل التشاور ! أننتظر حتى ٌنهب إسماعٌل  -د

   دمشك وٌمبض على أهلنا وٌذٌمهم الهوان"  ؟؟؟ !!
 المابل : عمه مجٌر الدٌن   
ة واحدة " ألٌس من األفضل أن نعود ؟ كٌؾ نتمدم خطو -ر

وظهرنا مكشوؾ ، أ نأمن أن ٌسرع إسماعٌل خلفنا وٌحصرنا 
 "     المابل : عمه تمً الدٌن بٌن نارٌن 

" نترن أموالنا وأهلنا ؟ ونتمدم إلى هدؾ مجهول ، وندع ما  -س
 فً أٌدٌنا "

 لمابل : مجٌر الدٌنا
" ال بأس على موالي كل ما جرى دون عزم موالي  -ص

ال إال لٌجابهوا الصعاب ، وٌتؽلبوا على وشجاعته وما خلك الرج
 الشدابد " 

 المابل : شجرة الدر للصالح نجم الدٌن ،  -
 المناسبة : عندما تخلى عنه مجٌر الدٌن وتمً الدٌن  -
 وكانوا فً ذلن الولت : فً المصٌر .  -
" األمل فً جانب واحد ٌا موالي ! فً جانب داود صاحب  -ع

 الكرن " 
 در . المابل : شجرة ال

 األماكن التً مر بها نجم الدٌن :  -ٕٔ
مدٌنة فً الشام أخذها نجم الدٌن من الجواد عن  دمشك : -أ

طرٌك المماٌضة ، واستمر بها ، وعندما كان فٌها ألبل علٌه 
 عماه : مجٌر الدٌن وتمً الدٌن . 

بلدة تمع فً الشام استولى علٌها نجم الدٌن ، ثم  نابلس : -ب
 عمه إسماعٌل لٌساعده على دخول مصر . ولؾ ٌنتظر وصول 

بلدة تمع فً الشام عندما بلؽها نجم الدٌن وصلت  المصٌر : -ج
إلٌه األخبار أن عمه إسماعٌل استولى على للعة دمشك ، وفٌها 

 تخلى عنه عماه مجٌر الدٌن وتمً الدٌن . 

 انفصم اخلامس : ) خدعت ومكيدة ( :  
، فرحل  على بلوغ دمشك ٌبس داود من معاونة العادل له  -ٔ

إلى للعته بالكرن لبل أن تصل رسالة نجم الدٌن إلٌه ، وبعث إلٌه 
 عماد الدٌن بن موسن وسنمر الحلبً .    

 خدع داود الصالح نجم الدٌن ؛ حٌث أخبره رسواله:  -ٕ
عماد الٌن بن موسن ، وُسنمر الحلبً بأن داود نبذ العادل 

ر عما فعله تجاه نجم الدٌن ، وحاشٌته لفساده ولهوه، وأنه ٌعتذ
 وأنه ٌرٌد أن ٌفتح معه صفحة جدٌدة ناصعة البٌاض 

كٌؾ انملب داود هذا  تعجب نجم الدٌن من كالم الرسولٌن -ٖ
االنمالب من عدو لدود إلى صدٌك حمٌم ، وأظهر لهما السرور 

 وأمر لهما بخٌمة فسٌحة ولرى واسع .  
 دبّر داود مؤامرة للمبض على نجم الدٌن وشجرة الدر وهى                                        -ٗ
ارتفعت الصٌحات تعلن لدوم الفرنج، وظهرت أشباح فً  -أ

 الصحراء، فطار رجال نجم الدٌن لمطاردتها .               
تشكن نجم الدٌن فٌما رأى وتّولع أن ٌكون ذلن تدبٌراً  -ب
رضه إبعاد جنوده عنه إللحاق األذى  به ، وصدق ما تولعه ؼ

نجم الدٌن ، فإذا بالظهٌر وعماد الدٌن أمامه ، وعهما بؽلتان كل 
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منهما بؽٌر لجام ، والظهٌر ٌدعوه إلى واحدة منهما لابال فً 
سخرٌة : "هٌا ٌا موالي إلى هذا المركب الوطا هٌا إلى للعة 

 ٌثاب المرء رؼم أنفه "  الكرن ؛ لترى ابن عمن المرٌض ،
لم ٌعثر ممالٌن نجم الدٌن على األشباح ، فعادوا ، ولكن  -ج

 جنود داود أسروهم . 
حمٌمة األشباح : هم جنود داود خدعوا رجال الصالح نجم  -د

 الدٌن وهجموا علٌهم وأسروهم . 
 :  فرح العادل بما حدث ألخٌه -٘

 الناس بأٌام سعٌدة. وأمرت أمه بإلامة الزٌنات ، وبشر المنادون 
 :  طلب العادل من داود أن ٌرسل إلٌه نجم الدٌن فً لفص -ٙ
 ممابل أربعمابة دٌنار، وُملن دمشك .   

على أبى  بكر المماش وأتباعه  نزل خبر اعتمال نجم الدٌن -7
من دعاة اإلصالح والوحدة كالصاعمة واجتمعوا ٌتشاورون فً 

 ن شماء . النكبة ،وما ٌنتظر العالم العربً م
: حارة من حواري الماهرة اجتمع  حارة برجوان -أاألماكن :  -8

فٌها أبو بكر المماش ، ودعاة اإلصالح للتشاور فً النكبة التً 
 حدثت لنجم الدٌن . 

" عجب نجم الدٌن لهذه النؽمة منهما ، ورد السالم بأحسن  -9
 منه ، ثم أدناهما " 

عماد الدٌن بن موسن الضمٌر فً ) منهما ( ٌعود على :  -أ
 وسنمر الحلبً . 

لماذا تعجب الصالح نجم الدٌن ؟ تعجب من تبدل حال داود  -ب
أمٌر الكرن كٌؾ انملب هذا االنمالب من عدو لدود إلى صدٌك 

 انفصم انسادس : انفرج           حمٌم . 
حبس نجم الدٌن فً للعة الكرن تحت رحمة حراس ؼالظ  -ٔ

وظل سجٌنا فٌها لمدة سبعة أشهر ، واختلفت وجهة نظر  شداد
 نجم الدٌن وشجرة الدر : 

: ٌرى أن داود ٌنوي أن ٌمتله هو وشجرة الدر ، نجم الدٌن  -أ
   من العادل .وٌمبض الثمن 

ترى أن داود لن ٌمتلهما ، وأنه ٌزٌد أٌام  شجرة الدر : -ب
 وطه . حبسهما لٌؽالً الثمن ، ولٌفرض على نجم الدٌن شر

، فلم ٌصبح الصباح حتى بعث  تحمك ما لالته شجرة الدر -ٕ
داود إلى نجم الدٌن ٌعده بإطالق سراحه والسٌر معه إلى مصر ، 

وٌشترط ثمنا لذلن : دمشك وحلب والجزٌرة والموصل ودٌار 
بكر ونصؾ دٌار مصر ونصؾ ما فً الخزابن من المال ونصؾ 

استكثر نجم الدٌن هذا  ما لدى نجم الدٌن من الخٌل والثٌاب ،
الثمن الباهظ  لكنه تذكر كالم شجرة الدر فوافك على الصفمة ، 

وولع عمدا بما اتفك علٌه داود ، وكان الشاهد على ذلن االتفاق 
 عماد الدٌن بن موسن . 

؛  فزعت ورد المنى ونور الصباح عندما علمتا بأمر الصفمة -ٖ
ا كانتا وراء كل ما ألنهما عرفتا أن شجرة الدر تأكدت من أنهم

أصابها هً وزوجها ، وأدركتا أن الذبح هو المصٌر المتولع 
لهما ؛ فأرسلتا إلى سوداء بنت الفمٌه كتابا تخبرانها فٌه بأمر 

الصفمة التً تمت بٌن داود ونجم الدٌن ، وتحذرانها من التهاون 
فً العمل ، وتخبرانها بأن نجم الدٌن وداود وشجرة الدر فً 

 ً مصر . طرٌمهم إل
عندما وصل الكتاب سوداء بنت الفمٌه فزعت وثارت وجمعت  -ٗ

، ولالت لهم فً ؼضب : " أرأٌتم اتفاق داود ونجم الدٌن  المواد
، للت لكم : أبموا داود بمصر ، ومدوا له األطماع ، ومنوه 

 األمانً حتى نتمكن من نجم الدٌن ، ثم نأخذه بعده .   
ة للتخلص من نجم الدٌن ، وضعت سوداء بنت الفمٌه خط -٘

 وتتمثل فً : 

حصر نجم الدٌن بٌن جٌشً العادل والصالح إسماعٌل حتى ال  -
ٌجد مهربا ، ولد أرسلت إلى الصالح إسماعٌل كتابا ؛ لتخبره 

بخطتها ، وتطلب منه مساعدتها وحذرته من الخطر الذي 
ستتعرض له دمشك إذا دخل نجم الدٌن مصر ، فلم ٌتمهل وأمر 

 باالستعداد . جٌشه 
 من لابل العبارة ؟  -ٙ
" وكلما اشتد به الكرب ذكرته بالموالؾ العصٌبة التً ولؾ  -أ

 فٌها ربه بجانبه ، وأكدت له أن داود ال ٌرٌد به السوء "  
المابل : شجرة الدر كانت تفرج عن نجم الدٌن وهو سجٌن فً  -

" إن فرج هللا لرٌب ٌا موالي ، وال إخال داود  -للعة الكرن . ب
 بعد هذه المدة الطوٌلة إال مرسال لن " 

المابل : شجرة الدر للصالح نجم الدٌن وهو سجٌن فً للعة  -
 الكرن . 

لكم ، أبموا داود بمصر  " أرأٌتم اتفك داود ونجم الدٌن ، للت -ج
 ، ومدوا له األطماع " 

المابل : سوداء بنت الفمٌه لموادها عندما وصل إلٌها اتفاق  -
 نجم الدٌن وداود وأنهما فً طرٌمهما إلى مصر . 

 انفصم انسابع : انتفاضت انشعب : 
،  عمت الفرحة جماعة اإلصالح والوحدة لنجاة نجم الدٌن -ٔ

واجتمعوا فً دار أبً بكر المماش للتشاور فً معاونة نجم الدٌن 
 على دخول مصر وإبطال كٌد سوداء 

المٌام بثورة فً مصر تجبر العادل على العودة  اتفموا على :  -
 سرٌعا دون أن ٌواصل السٌر لمحاصرة نجم الدٌن . 

العادل  اجتمع األمراء الكاملٌة وؼٌرهم من الساخطٌن على -ٕ
اشٌته فً مكان ما من أحد المصور بالماهرة ؛ لٌتدارسوا وح

المولؾ ؛ ولٌستعرضوا ما انتهت إلٌه األمور من السوء على ٌد 
 . العادل وعبثه ولهوه 

خلع العادل والمبض علٌه ، وإرسال بعض األمراء  اتفموا على :
والكبراء إلى نجم الدٌن ٌحثونه على اإلسراع لدخول مصر ، 

 ٌرون من الشعب . وٌطمبنونه بما 
أن ٌخلعه وٌولً مكانه  ٌجب على الشعب تجاه الحاكم الظالم -ٖ

من ٌصلح ؛ ألن الدٌن ٌرفض ظلم الحكام ، وٌعتبر الساكت على 
 الظلم شرٌكا فٌه . 

: انصرافه عن شبون  من مظاهر فساد العادل وحاشٌته -ٗ
الدولة ، احتجابه عن الناس ، تركه تصرٌؾ األمور لحاشٌته 

ً كانت تفرض ما تشاء من الضرابب ، وترتكب أبشع الجرابم الت
 ، وتهدر األموال على المساخر والعابثٌن والمضحكٌن والسمار . 

أنه شعب عظٌم ٌصبر ما  من صفات الشعب المصري : -٘ 
ٌصبر لكنه ال ٌسكت عن حمه وال ٌذل لمعتد ، والدلٌل على ذلن : 

ء والمماش لنجم الدٌن رفضه لظلم العادل وعبثه ، ومجًء األمرا
 ٌخبرونه بعزم الشعب المصري على عزل العادل والمبض علٌه . 

أبو بكر المماش ،  رافك نجم الدٌن فً موكبه إلى مصر : -ٙ
األمراء الكاملٌة ، بعض كبار مصر ، داود صاحب الكرن ، 

واستمبلته وفود مصر بٌن العرٌش والعباسة محٌٌة مهنبة حتى 
 لعادل مكبال باألؼالل ذلٌال ال حول له وال لوة  نزلوا بلبٌس وكان ا

لتحمك الحلم  جلست شجرة الدر فً هودجها تؽمرها السعادة -7
فً الوصول لحكم مصر  وودت لو طار بها الهودج إلى للعة 

 الجبل ؛ لتحاسب سوداء بنت الفمٌه لبل أن تهرب . 
 من لابل العبارة ؟  -8
دل وعبثه ، ولد حدثتنً " ال أظن شعب مصر ٌسكت على العا -أ

 ٌا موالي طوٌال " 
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المابل : شجرة الدر للصالح نجم الدٌن ، المناسبة : عندما  -
 خاؾ أن ٌحصر بٌن جٌش سوداء بنت الفمٌه والصالح إسماعٌل 

" هذا جزاء الظالمٌن العابثٌن بأموال الناس ودمابهم  -ب
 وأعراضهم ، إن هللا لٌملً للظالم ....." 

لصالح نجم الدٌن ألخٌه العادل ، وهو مكبل باألؼالل المابل : ا -
 فً الخٌمة فً بلبٌس . 

 العرٌش والعباسة : -األماكن : أ -9 
مدٌنتان فً مصر ، دخل بٌنهما موكب نجم الدٌن ، ولابلته  

 وفود مصر محٌٌة مهنبة . 
من مدن محافظة الشرلٌة ، نزل بها نجم الدٌن  بلبٌس : -ب

 وفٌها كان العادل سجٌنا . 

 انفصم انثامن : انعهد اجلديد 
أخذ ٌفكر فٌما ٌمدمه  عندما تّولى نجم الدٌن ُملن مصر -ٔ 

لمصر ، وفٌما ٌصنع بداود وأطماعه ، وبعمه إسماعٌل وأالعٌبه 
 ، كما أمر بإطالق سراح فخر الدٌن بن شٌخ الشٌوخ 

هنّأت شجرة الدر نجم الدٌن بحكم مصر ، ولرب تحمك  -ٕ
وحدد الوسٌلة اآلمال ، ولكنه أخبرها بأن الطرٌك ما زال طوٌال 

   التً تؤدي لعودة الهدوء للبالد :
وجود العدو فً بالدنا، ولن ٌُمٌضى علٌه إال بموة خالصة من  -أ

 األطماع . 
على السلطان ضرورة المضاء على الخابنٌن ، والمتلهفٌن  -ب

 وبرٌمه .
أن  -حالً لمشكلته–عرضت شجرة الدر على نجم الدٌن  -ٖ

ٌشترى ممالٌن ألوٌاء أذكٌاء للوبهم نمٌة ، وٌربٌهم على 
 الفضابل  وٌعّدهم للمتال فوافك نجم الدٌن .

فً – عرضت شجرة الدر على نجم الدٌن  أن ٌُمٌم لممالٌكه -ٗ
ة أشّد تحصٌنا ، وأكثر للعة جدٌد -الجزٌرة الممابلة للفسطاط

بهجة ال ٌسأم جنودها ، وتحرسها السفن  وتبعث الموة 
والشهامة فً صدور جنودها ولد أُعجب نجم الدٌن بهذا الرأي ، 

ووصؾ شجرة الدر بأنها : محاربة ماهرة خبٌرة بالمالع 
 والحصون والموالع .

؛  عرضت شجرة الدر على نجم الدٌن أن ٌرتاح ولكنه رفض -٘
مصلحٌن ال ٌركنون إلى الراحة ، فأٌامهم نصب وحٌاتهم ألن ال

 جهاد ، ٌكافحون الشّر الذي ال ٌنمطع .
ألنه عصب   أراد نجم الدٌن أن ٌطمبن على مال الدولة، -ٙ

الحٌاة، وٌعطٌها الموة ، فبعث إلى ) الوزٌر ومعٌن الدٌن 
 والسلطان المخلوع ( 

بك فً خزٌنة الدولة وبَّخ نجم الدٌن أخاه العادل ؛ ألنه لم ٌ -7
إال دٌنارا واحدا ، واستطاع نجم الدٌن أن ٌستعٌد األموال 

المنهوبة وأمر نجم الدٌن الجنود  فهاجموا بٌوت حاشٌة العادل 
 -سالوهم بما نهبوه للولوؾ أمام نجم الدٌن الذي أمر بـ  :و
 إعادة العادل إلى السجن .      -أ 
 ن الدولة .   رّد األموال المنهوبة إلى خزاب  -ب 
 إلماء حاشٌة العادل فً السجن.  -ج 

 لم ٌنمطع أبو بكر المماش عن نجم الدٌن ؛  -8
فمد كان ٌبلؽه األخبار الخفٌة ، وٌنمل إلٌه كل ما ٌدور بٌن الناس 

 ،ولد أخبره ٌوماً : بــ 
 ٌمصد : مجًء بضاعة مستوردة دخلت مصر فً ركابه : -أ
 ) داود (  

مصد األمراء الذٌن ٌجتمع داود بهم ، ٌ سٌوؾ الحدٌد : -ب
 وٌُّدبر معهم المؤامرات 

ٌمصد بهم سوداء بنت الفمٌه وورد المنى   سٌوؾ األحداق : -ج
 ونور الصباح .  

ؼضب نجم الدٌن ، وأمر بالمبض على داود واألمراء  -9
، ولكن شجرة الدر رأت ؼٌر ذلن حتى ال  وسوداء والجارٌتٌن

تكون حركة عامة تُمكن داود مما ٌشتهى فٌصطاد فً الماء 
 العكر . 

 رأت شجرة الدر أن ٌبعث نجم الدٌن إلى داود من ٌوهمه -ٓٔ
بأنه سٌمبض علٌه ؛  فٌخاؾ وٌسرع إلى الكرن هارباً  وبعد ذلن 

  ٌفرغ نجم الدٌن إلى األمراء واحداً واحداً .
 ٖٓ ٟٓٞٞع : ) هٜش أػَ ( : **  

تمع الكنٌسة المعلمة فً  حً مصر المدٌمة وهى على ممربة من  -ٔ 
جامع عمرو بن العاص وتذهب بعض الرواٌات إلى أّن الكنٌسة بُنٌت 

 على أنماض مكان احتمت فٌه العابلة الممدسة (

 َٓحىف : ) طوغ ( ، ٓلَى : ) أٗوخٝ (  -أ 

 ) * ( طو٤َ حُٜٞحد : 

 ٓ٘وٞٝ (  –ٗو٤ٞ  –ٓلَى ) أٗوخٝ ( : .................. ) ٗوٞ  – ٔ

 طؤط٢ (  –طٞؿي  –ٓؼ٠٘ ) طوغ ( : ...................... ) طٔو٢  – ٕ

 أك٤خء (  –ك٤خءحص  –ؿٔغ ) ك٢ ( : ........................) ك٤ٞحص  – ٖ

 ٤ٌُِ٘ٔش حُٔؼِوش ٌٓخٗش ًزَٟ ػ٘ي ح٤ُٔٔل٤٤ٖ . ٟٝق ًُي .  -د

ٓخ ىالُش ٝؿٞى ؿخٓغ ػَٔ رٖ حُؼخٙ رـخٗذ ح٤ٌُ٘ٔش ؟ ٝٓخ ٓزذ  -ؽ

 ط٤ٔٔش ح٤ٌُ٘ٔش رٌٜح حالْٓ ؟ 

هخٍٕ ر٤ٖ حٛظٔخّ ًَ ٖٓ حُِٔطخٕ هٜ٘ٞس حُـ١ٍٞ ٝدمحم ػ٢ِ رخٗخ  -ى

 روِؼش هخ٣ظزخ١ . 

" ٝهي ؿيىص ح٤ٌُ٘ٔش حُٔؼِوش ػيس َٓحص ، ٝهي طْ ا١الم حْٓ  - ٕ

ػ٠ِ رَؿ٤ٖ ٖٓ حألرَحؽ حُوي٣ٔش  حُٔؼِوش ػ٠ِ ح٤ٌُ٘ٔش ؛ ألٜٗخ ر٤٘ض

 ُِلٜٖ حَُٝٓخ٢ٗ " 

 كَٔ ) رَؿ٤ٖ ( ، ٛخص ؿٔغ ) كٜٖ ( َٝٓحىكٚ .   –أ 

 ٓظ٠ ؿيىص ح٤ٌُ٘ٔش حُٔؼِوش ؟ ٝػالّ ٣يٍ ًُي ؟  –د 

 ُْ ٤ٔٓض ح٤ٌُ٘ٔش حُٔؼِوش ٣ٌٜٙ حُظ٤ٔٔش ؟  –ؽ 

 ٓخ حْٓ حُلٜٖ حَُٝٓخ٢ٗ ح١ٌُ طظليع ػ٘ٚ ٌٛٙ حُلوَس ؟  –ى 

 

حُوِؼش طؼي ٖٓ أْٛ حُوالع ػ٠ِ ٓخكَ حُزلَ حألر٤ٞ " ٝألٕ  -ٖ

كل٢  كٌخّ َٜٓ ػ٠ِ َٓ حُؼٍٜٞ حُٔظ٢ٓٞ كوي حٛظْ رٜخ ٓال٤١ٖ ٝ

   حُؼَٜ ح٢ًُِٞٔٔ حٛظْ حُِٔطخٕ هٜ٘ٞس حُـ١ٍٞ رخُوِؼش "

 ، ( ، حُؼٍٜٞ ، طؼي ٓؼ٠٘ : ) حُؼظخى -أ

 ( .  ، هِؼش ، ٓخكَ ، ؿٔغ : ) هٞس، كٌخّ ( ٓلَى : ) ٓال٤١ٖ

 خ حُوِؼش حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ ك٢ حُلوَس ؟ٓ -د

 ُٝٔخًح حٛظْ رٜخ ٓال٤١ٖ ٝكٌخّ َٜٓ ؟  

 ك٤ْ حٓظويّ حُؼؼٔخ٤ٕٗٞ ٌٛٙ حُوِؼش هي٣ٔخ ؟  -ؽ

 ٤ًق حٛظْ هٜ٘ٞس حُـ١ٍٞ رٌٜٙ حُوِؼش ؟ ٝٓخ ىٍٝ ُـ٘ش كلع ح٥ػخٍ ؟  -ى

 ًْ ػخٓخ حٓظـَم ر٘خء هِؼش هخ٣ظزخ١ ؟ –ٍ 

 ػَِ : ٣َطخى حُٔخثلٕٞ ٖٓ ًَ أٗلخء حُؼخُْ حُوِؼش . -ُ 

 ٓخ ٓظخَٛ حٛظٔخّ حُؼؼٔخ٤ٖٗ رخُوِؼش ؟  –ّ 

 ًخٕ ُِـ٘ش كلع ح٥ػخٍ ىٍٝ طـخٙ ٌٛٙ حُوِؼش . ٟٝق ًُي .  –ٙ 

 

" ُٝٔخ ط٠ُٞ دمحم ػ٢ِ رخٗخ كٌْ َٜٓ ط٠ُٞ طـي٣ي أٓٞحٍ حُوِؼش ، -ٗ

َ حُؼي٣ي كلع ح٥ػخٍ رؼٔ ٝطو٣ٞظٜخ ٝط٣ِٝيٛخ رخُٔيحكغ  ٝهي هخٓض ُـ٘ش

 ك٢ أٓٞحٍ ١ٝٞحرن حُوِؼش "  ٖٓ حإلٛالكخص 

ٛخص ٖٓ حُلوَس : ًِٔش ٓؼ٘خٛخ ) آيحى (، ًِٝٔش ٓلَىٛخ ) ١ٞحرن (  –أ 

 ًِٝٔش ٠ٓخىٛخ ) اٟؼخف ( 

 ٓخ ٓظخَٛ حٛظٔخّ دمحم ػ٢ِ رخٗخ رخُوِؼش ؟  –د 

 ك٢ أ١ ػَٜ ر٤٘ض حُوِؼش ؟  –ؽ 

 ُٔخًح حٛظْ ٓال٤١ٖ ٝكٌخّ َٜٓ رخُوِؼش ػ٠ِ َٓ حُؼٍٜٞ ؟   –ى 

 ٖٓ ٟٓٞٞع : ) ٤َٔٓ ٠ٓٞٓ ( :  **
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ولتعرٌؾ الشعب  ذهبت سمٌرة إلى أمرٌكا الستكمال أبحاثها ،  -ٔ
الذرة وتبادلت األفكار  ًبمضٌة بالدها  وواصلت أبحاثها ف ًاألمرٌك

 .." لجامعات واطلعت على أحدث ا ًاألساتذة ف مع

 َٓحىف : ) ح١ِؼض ( ، ٠ٓخى : ) ٝحِٛض ( ، ؿٔغ : ) ه٤٠ش (  -أ

 ُٔخًح ًٛزض ٤َٔٓس ٠ٓٞٓ ا٠ُ أ٣ٌَٓخ ًٔخ كٜٔض ٖٓ حُلوَس ؟  -د

 ًخٕ ألَٓس ٤َٔٓس ٠ٓٞٓ ىٍٝ ك٢ ك٤خطٜخ كٔخ ٌٛح حُيٍٝ ؟  -ؽ

 ٓخ ٓظخَٛ ط٣ٌَْ حُيُٝش ٌُٜٙ حُؼخُٔش حُـ٤ِِش ؟  -ى

 ؟ ٝٓخ ٍأ٣ي ك٢ ًُي ؟ ُٔخًح ًٛزض ٤َٔٓس ٠ٓٞٓ ا٠ُ أ٣ٌَٓخ  -ٍ

ّ أػِ٘ض اكيٟ حُٜلق ح٣َُٜٔش 5ٕ٘ٔ" ٝك٢ أؿٔطْ ٖٓ ػخّ  - ٕ

ٗزؤ ٝكخس حُيًظٍٞس ٤َٔٓس ٠ٓٞٓ ك٤غ ٛٞص ٤ٓخٍطٜخ كـؤس ٖٓ هٔش ؿزَ 

 " 

 َٓحىف : ) ٛٞص ( ، ٓلَى : ) حُٜلق (  -أ

 ٝكخس ٤َٔٓس ٠ٓٞٓ ؟ ٤ًٝق ًَٓظٜخ حُيُٝش ؟ ٓخ حُٔزذ ك٢  -د

" حٌٍُس ٖٓ أؿَ حُٔالّ " ٗؼخٍ ٍكؼظٚ ٤َٔٓس ٠ٓٞٓ ٝكخء ألٓظٜخ  -ؽ

 ُٝؼخُٜٔخ . ٟٝق ًُي . 

 رْ أًِٛض حُيًظٍٞس ٤َٔٓس ٠ٓٞٓ حُؼخُْ ؟ ٝٓخًح ًخٗض طؤَٓ ؟  –ى 

وبدا حبها الشدٌد وظهر نبوؼها فً المدرسة األولٌة بالمرٌة  " - ٖ
وأدركت سمٌرة  للعلم والمعرفة ورؼبتها فً الكشؾ عن الؽوامض

،  موسى أن العلم هو الهدؾ والرسالة والحٌاة، فاتخذت لرارها مبكرا
 "  العلم أولى من كل شًء وأي شًء 

 (   ، ٗزٞؿٜخ ، أطٔض ٓؼ٠٘ : ) ريح ، حُـٞحٓٞ ، أىًٍض  -أ 

 ( ،  ، أىًٍض ، ٗزٞؽ ٠ٓخى : ) ريح 

 ، ؿٔغ ) هَحٍ ( ٓلَى : ) حُـٞحٓٞ ( 

 ) * ( طو٤َ حُٜٞحد : 

 أك٠َ (  –أكن  –َٓحىف ) أ٠ُٝ ( : ........................ ) أْٛ  – ٔ

 حهظل٠ (  –طَحؿغ  –٠ٓخى ) ريح ( : ............................ ) هَ  – ٕ

 حُـخ٠ٓش (  –حُـٔٞٝ  –ٓلَى ) حُـٞحٓٞ ( : ......... ) حُـخٓٞ  – ٖ

 ٓخًح أىًٍض ٤َٔٓس ٠ٓٞٓ ؟ ٝٓخ حُوَحٍ ح١ٌُ حطوٌطٚ ؟  -د

    أًَٔ : ) ظَٜ ٗزٞؿٜخ ك٢ ................... (  –ؽ 

 ؟  ) ١لُٞظٜخ (  رْ ط٤ِٔص ٤َٔٓس ٠ٓٞٓ ٌٓ٘ ٛـَٛخ -ى

 ٓخ حُيٍحٓش حُظ٢ طخرؼظٜخ ٤َٔٓس ٠ٓٞٓ ؟ ُٝٔخًح ؟  –ٍ 

 ُٔخًح أَٛص ٤َٔٓس ٠ٓٞٓ ػ٠ِ ىهٍٞ حُـخٓؼش ؟   –ّ 

 ؟ ٤ًق ٣ٌٖٔ حٓظويحّ حٌٍُس ُو٤َ حُز٣َ٘ش  –ٙ 

 رخُؼزخٍس حُٔخروش رؼٞ أٓزخد ٗـخف ٤َٔٓس ٠ٓٞٓ . ٟٝلٜخ .  –ع 

ػَِ : ٓظخرؼش ٤َٔٓس ٠ٓٞٓ ىٍحٓظٜخ ٌٍُِس ك٢ ٌٓخكلش أَٓحٝ  –ٙ 

 ح١َُٔخٕ . 

 

" ٝأًِٛض حُؼخُْ ًِٚ ر٘ظخثؾ أرلخػٜخ ك٢ ٓـخٍ حٌٍُس ، ٝهخٛش ك٢  - ٗ

حألٝٓخ١ حُؼ٤ِٔش ك٢ أ٣ٌَٓخ ٝأٍٝرخ ، ًٝخٗض طؤَٓ إٔ طٔوَ ػِٜٞٓخ ك٢ 

 ٍس ُو٤َ حُز٣َ٘ش ٤ُْٝ ُٜيٜٓخ " حٌُ

 طو٤َ حُٜٞحد :  –أ 

 أىٛ٘ض (  –أكَكض  –َٓحىف ) أًِٛض ( : ................ ) أطؼزض  – ٔ

 ٟؼق (  –ًٍ  –٠ٓخى ) ه٤َ ( : .............................. ) َٗ  – ٕ

 طٔظو٢ (  –طٜ٘غ  –ٓؼ٠٘ ) طٔوَ ( : ..................... ) ط٤ٜت  – ٖ

 حالٍطوخء (  –حُز٘خء  –٠ٓخى ) حُٜيّ ( : ................... ) حُظويّ  – ٗ

 ح٢٤ُٓٞ (  –حُٞح٢ٓ  –ٓلَى ) حألٝٓخ١ ( : ............... ) ح٢ُٓٞ  – ٘

 ٓ٘ظؾ (  –ٗظخؽ  –ٓلَى ) ٗظخثؾ ( : ...................... ) ٗظ٤ـش  – ٙ

٤َٔٓس ٠ٓٞٓ ا٠ُ أ٣ٌَٓخ ؟ ٝٓخ ٍأ٣ي ك٢  ) ٓخكَص ( ُٔخًح ًٛزض –د 

 ًُي ؟ 

 رْ أًِٛض حُيًظٍٞس ٤َٔٓس ٠ٓٞٓ حُؼخُْ ؟ ٝٓخًح ًخٗض طؤَٓ ؟  –ؽ 

 ٤ًق ًَٓض َٜٓ حر٘ظٜخ حُيًظٍٞس ٤َٔٓس ٠ٓٞٓ ؟  –ى 

 أٝ ُْ طْ٘ َٜٓ حر٘ظٜخ حُؼظ٤ٔش ٤َٔٓس ٠ٓٞٓ . كٔخ ى٤ُِي ػ٠ِ ًُي ؟ 

 ًخٗض طؤَٓ ؟  رْ ط٤ِٔص ٤َٔٓس ٠ٓٞٓ ٌٓ٘ ٛـَٛخ ؟ ٝٓخًح –ٍ 

 ٓخ حُٔـخٍ ح١ٌُ طويٓض ك٤ٚ حُيًظٍٞس ٤َٔٓس ٠ٓٞٓ ؟  –ّ 

ػَِ : ٓظخرؼش ٤َٔٓس ٠ٓٞٓ ىٍحٓظٜخ ٌٍُِس ك٢ ٌٓخكلش أَٓحٝ  –ٙ 

 ح١َُٔخٕ . 

 ٓخ ٗؼخٍ حُٔئطَٔ ح١ٌُ ىػض ا٠ُ ػويٙ ٤َٔٓس ٠ٓٞٓ ؟  –ع 

" ُْٝ طْ٘ َٜٓ حر٘ظٜخ ، كوي هخٓض رظ٣ٌَٜٔخ ػ٘يٓخ ٓ٘لٜخ حَُث٤ْ  - ٘

حُٔخىحص ٝٓخّ حُؼِّٞ ، ٝأ١ِن حٜٓٔخ ػ٠ِ اكيٟ ٓيحٍّ ه٣َظٜخ ، 

 ٝطوٍَ اٗ٘خء هَٜ ػوخكش ٣لَٔ حٜٓٔخ " 

 ، ٠ٓخى ) كِٜض (  ٛخص ٓؼ٠٘ ) ٝٓخّ ( ، ٝؿٔغ ) ه٣َش ( –أ 

 ك٢ ؿِٔظ٤ٖ ٖٓ طؼز٤َى .  

ىَُ ٖٓ حُلوَس إٔ َٜٓ ُْ طْ٘ حر٘ظٜخ ٤َٔٓس ٠ٓٞٓ . ٝػالّ ٣يٍ  –د 

 ًُي ؟ 

٤ًق أػزظض ٤َٔٓس ٠ٓٞٓ إٔ حَُٔأس ح٣َُٜٔش هخىٍس ػ٠ِ طلو٤ن  –ؽ 

 حُٔؼـِحص ؟ 

 ٖٓ ٟٓٞٞع : ) ٣َ١ن حٍُ٘ٞ ( :  **

ّ ٝك٢ اكيٟ حُوَٟ حُل٤َٔٗش كيع إٔ ١لال 1ٕٔٔ" ك٢ ٓ٘ش  -ٔ

ٛـ٤َح ك٢ حُؼخُؼش ٖٓ ػَٔٙ ٣يػ٠ ٣ُْٞ رَح٣َ ٛلذ أرخٙ ٛخٗغ 

 حَُٔٝؽ ا٠ُ ٓلِٚ حُو٣َذ ٖٓ حٍُِٔ٘ ٝأهٌ ٣ِٜٞ رٔؼوخر٤ٖ " 

 ٠ٓخى : ) ٛلذ ( َٓحىف : ) ٛلذ ، ٣ِٜٞ ( ٓلَى : ) حَُٔٝؽ (   -أ 

 ) * ( طو٤َ حُٜٞحد : 

 حَُٔؿش (  –حَُٔحؽ  –َُٔٝؽ ( : .............. ) حَُٔؽ ٓلَى ) ح – ٔ

 ٣َٜد (  –٣ِؼذ  –َٓحىف ) ٣ِٜٞ ( : .................... ) ٣ٌَٔ  – ٕ

 ٓخ حُلَكش حُظ٢ ًخٕ ٝحُي ٣ُْٞ رَح٣َ ٣٘ظـَ رٜخ ؟  -د

أٝ ٓخ حُلخىع حأل٤ُْ ح١ٌُ ٝهغ ٣ُِْٞ ٟٝق ٤ًق كوي رَح٣َ رَٜٙ .  -ؽ

 رَح٣َ ؟ ٤ًٝق هخرِٚ ؟ 

ُٔخًح ٝٛق " رَح٣َ " رؤٗٚ ٝحٛذ حٍُ٘ٞ ٌُِٔلٞك٤ٖ ؟ ٤ًٝق ًَٓظٚ  -ى

 كَٗٔخ ؟ 

 أكخى حهظَحع ٣ُْٞ رَح٣َ حٌُٔلٞك٤ٖ . ٟٝق ًُي .  –ٍ 

" ٝر٤٘ٔخ ٛٞ ٣ـ١َ رٜٔخ اًح ُُض هيٓٚ ، كٞهغ ػ٠ِ حألٍٝ ،  - ٕ

ٝأٛخد حُٔؼوخرخٕ ػ٤٘٤ٚ ، كوزخ حٍُ٘ٞ ٜٓ٘ٔخ ك٤غ ؿِػض حُو٣َش ًِٜخ 

 ُِليع حأل٤ُْ " 

 ٛخص ٓؼ٠٘ ) ؿِػض ( ، ٠ٓخى ) ُُض ( ، ٝؿٔغ ) حُلخىع (  –أ 

 ك٢ ؿَٔ ٓل٤يس .    

 ) * ( طو٤َ حُٜٞحد : 

 ٓخٍص (  –حٗلَكض  –َٓحىف ) ُُض ( : ..................... ) ىحٓض  – ٔ

 ٛزَص (  –هلظض  –٠ٓخى ) ؿِػض ( : ................... ) ٛيأص  – ٕ

 ٛـ٤َ ؟ ٝٓخ أػَ ًُي ك٢ ٓٔظوزِٚ ؟  ٓخًح أٛخد ٣ُْٞ ٝٛٞ ١لَ –د 

 رخُؼ٣ِٔش ٝحإلٍحىس ٣ظليٟ حإلٗٔخٕ ًَ حُٜؼخد . ىَُ ػ٠ِ ًُي .  –ؽ 

 ػَِ : كن ُزَح٣َ إٔ ٣ٞٛق رٞحٛذ حٍُ٘ٞ ٌُِٔلٞك٤ٖ .  -ى

 ٓخًح ٣ليع ُٞ أكٔ٘خ ٍػخ٣ش ١ًٝ حالكظ٤خؿخص حُوخٛش ؟   –ٍ 

 ( : هطؤ  أٝ ) (ٛق  ٟغ ػالٓش )   –ّ 

 طؼَف رَح٣َ ٣َ١وش حٌُظخرش ح٣َُِٓش ٖٓ حُٜلق  – ٔ

 حًظٔذ رَح٣َ حكظَحّ كَٗٔخ ٝحُؼخُْ رخرظٌخٍٙ  – ٕ

 ىػٔض حألًخى٤ٔ٣ش ٣َ١وش رَح٣َ  – ٖ

 حٓظؼخٕ رَح٣َ رلٌَس أكي ح٠ُزخ١ ك٢ حٓظويحّ ٗو٢ ٝػالٓخص  – ٗ

  

) ولد ظل براٌل خمس سنوات ٌدرس وٌبحث وٌجرب ، وكانت  -ٖ
محاوالته تكلل بالنجاح تارة ، وتواجه بالفشل تارة أخري لكنه لم 

 ٌتراجع بل واصل حتى توصل إلً وضع رموز سهلة.( 

 ، حُ٘ـخف ( ،َٓحىف : ) طٌَِ ( ، ٠ٓخى : ) ٣ظَحؿغ   -أ 

 ؿٔغ : ) طخٍس ( ، ٓلَى ) ٍُٓٞ ( .  

 ٖٓ حُلوَس :  ) * ( حٓظوَؽ

 ًِٔش رٔؼ٠٘ )طلخ١ ( ، ٠ٓخى )حُلَ٘ ( ، ؿٔغ ) ٓلخُٝش ( . 

 ) * ( طو٤َ حُٜٞحد : 

 طوٟٞ (  –طظٞؽ  –َٓحىف ) طٌَِ ( : ........................ ) ط٠ؼق  – ٔ

 ٍِٓ (  –َُٓٓٞ  –ٓلَى ) ٍُٓٞ ( : ......................... ) ٍحِٓ  – ٕ

 حالٟطٜخى (   –حُلٔخى  –٠ٓخى ) حُ٘ـخف ( : ................. ) حُلَ٘  – ٖ

 ٓخ حَُُٓٞ حُِٜٔش حُظ٢ طَٞٛ ا٤ُٜخ رَح٣َ ؟  -د

ٍؿزش "  حُظ٢ ًخٗض ٓؼَٝكش ك٤ٌ٘حى ػَِ : ُْ ط٘زغ حُلَٝف حُزخٍُس -ؽ

 رَح٣َ " .  

 ٓخًح هخٍ " رَح٣َ" ػ٘يٓخ أهزَٙ طال٤ٌٓٙ ر٘ـخف ٣َ١وظٚ ؟  –ى 

 ٖ . كِٔخًح ؟ ٝٛق رَح٣َ رؤٗٚ ٝحٛذ حٍُ٘ٞ ٌُِٔلٞك٤ –ٍ 
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 ٤ًق ًَٓظٚ حُو٣َش حُظ٢ كوي ك٤ٜخ رَٜٙ ؟ أٝ ٤ًق ًَٓظٚ كَٗٔخ ؟  –ّ 

" ٌُٖٝ رَح٣َ ٖٓ ك١َ ٓخ رٌُٚ ٖٓ ؿٜي َٓٝ َٟٓخ ٗي٣يح طِحٖٓ  -ٗ

ٓغ اهخٓش كلَ ْٟ ؿٍٜٔٞ ٖٓ ػ٤ِش حُوّٞ ٝػِكض ػ٠ِ حُز٤خٗٞ اكيٟ 

 حُلظ٤خص ٖٓ ط٤ٌِٔحطٚ ......... " 

 َٓحىف : ) ك١َ ، ػ٤ِش ، ؿل٤َ ( ، ٠ٓخى : ) ؿل٤َ (  -أ

 لٞك٤ٖ ؟ ٓخ حُٔ٘خٓزش حُظ٢ أىص ا٠ُ ٓؼَكش حُ٘خّ ُويٓش رَح٣َ ٌُِٔ -د

 ٤ًق أكخى حهظَحع رَح٣َ حٌُٔلٞك٤ٖ ؟  -ؽ

" إ طٜ٘جظٌْ ٣٘زـ٢ أال ٣ٞؿٚ ا٠ُ ٗو٢ٜ ح٠ُؼ٤ق ، ٛ٘خى ٍؿَ  - ٘

 ػظ٤ْ أك٠٘ َُٛس ػَٔٙ ك٢ ٓز٤ِ٘خ ٗلٖ ح٣ٌُٖ كويٗخ ٗؼٔش حُزَٜ " 

 ػظ٤ْ ( ٓخ ٓؼ٠٘ حألٍٝ ؟ ٝٓخ ؿٔغ حُؼخ٤ٗش ؟  –) أك٠٘  –أ 

 اال طَٞٛ ٣ُْٞ رَح٣َ ؟ ٝٓخ أػَ ًُي ك٢ طؼ٤ِْ حٌُل٤ق ؟  –د 

 ٣يٍ ٓٞهق حُلظخس ػ٠ِ ٝكخء حُظال٤ٌٓ حُ٘خرـ٤ٖ ُٔؼ٤ِْٜٔ . ٟٝق ًُي  –ؽ 

 ٖٓ ٟٓٞٞع : ) ٍُحػش حُل٠خء ( :  **. 

اآلن لم ٌعد التفكٌر منصبا علً مجرد الذهاب إلً الفضاء بل "و -ٔ
لة الموجودة فً الموارد الهابتعدي التفكٌر إلً كٌفٌة اإلفادة من حجم 

 " الفضاء الخارجً 

 ٛخص ٖٓ حُؼزخٍس ًِٔش َٓحىكٜخ " ٓظـٜخ " ، ًِٔش ٓلَىٛخ " حُٔخىس "  -أ

 ٓخ ح١ٌُ ً٘لظٚ حألرلخع حُؼ٤ِٔش ٓئهَح ك٢ حُل٠خء ؟  -د

ػَِ : طز٠٘ حُؼِٔخء ِِٓٔش ٖٓ حإلؿَحءحص حُٜٔٔش ٓؼَ ٍُحػش  -ؽ

 أٛ٘خف ٓوظِلش ٖٓ حُ٘زخطخص . 

ػٖ ٝؿٞى ًٞحًذ طلظ١ٞ ٤ًٔخص ٓئهَح ً٘لض حألرلخع حُؼ٤ِٔش "  -ٕ

ًز٤َس ٖٓ حُؼَٝحص حُٔؼي٤ٗش ٓٔخ كيح رخُؼِٔخء ا٠ُ حُظل٤ٌَ ك٢ ٤ًل٤ش 

 ُْٝ طظٞهق ؿٜٞىْٛ ػ٘ي .."  حالٓظلخىس ٖٓ ٌٛٙ حُؼَٝحص

 (  ، طظٞهق ( ، ٠ٓخى : ) ٓئهَح ، ً٘لض ٓؼ٠٘ : ) كيح -أ 

 ) * ( طو٤َ حُٜٞحد : 

 هَرْٜ (  –أرؼيْٛ  –َٓحىف ) كيح رْٜ ( : ................ ) ىكؼْٜ  – ٔ

 حُزلٞع (  –حُزلغ  –ٓلَى ) حألرلخع ( : ................ )  حُزخكغ  – ٕ

 ِٜٓض (  –أكَؿض  –َٓحىف ) ً٘لض ( : ............... ) ٟٝلض  – ٖ

 ١َ ( طـ –طٔظَٔ  –٠ٓخى ) طظٞهق ( : ................. ) ط٢٘ٔ  – ٗ

 ؿٜي (  –ؿٜخى  –ٓلَى : ) ؿٜٞى ( : ...................... ) ٓـٜٞى  – ٘

خ  –٠ٓخى ) ٓئهَح ( : ................. ) ٓويٓخ  – ٙ ًٔ خ (   –هي٣ ًٓ  ٓظوي

 ػْ ً٘لض حألرلخع حُؼ٤ِٔش ٓئهَح ؟ ٝاالّ كيح ًُي رخُؼِٔخء ؟  -د

حَٗف حُيٍٝ حُلؼخٍ ُظو٤٘خص حُٜ٘يٓش حٍُٞحػ٤ش ك٢ كَ ٌِٓ٘ش حُـٌحء  -ؽ

 ٝحألًٔـ٤ٖ َُٝحى حُل٠خء. 

 ُٔخًح ٣لٌَ حُؼِٔخء ك٢ ٍُحػش حُل٠خء ؟  -ى

ٓخًح كؼَ حُؼِٔخء ريال ٖٓ هِحٗخص حألًٔـ٤ٖ حُظ٢ ٣لِٜٔخ حَُٝحى ك٢  -ٍ

 حُل٠خء ؟ 

 حًًَ حٌُِٔ٘ش حَُث٤ٔ٤ش حُظ٢ طٞحؿٚ ٍُحع حُل٠خء .  –ّ 

 ػَِ : ٣٘زـ٢ حُيهش ػ٘ي اؿَحء حُظـخٍد حُؼ٤ِٔش .  –ٙ 

 حًًَ رؼٞ حإلٗـخُحص ك٢ ٓـخٍ حُل٠خء حُظ٢ ٍٝىص ك٢ حُٟٔٞٞع  –ع 

" ٝك٢ ٓز٤َ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٌٛح حُٜيف هخّ رؼٞ حُؼِٔخء رٟٞغ أكي  -ٖ

ٌَُ٘ ، ١ٍٞ ِٟؼٜخ ػَ٘س هزَحء ح٤ٔ٤ٌُخء ك٢ كـَس ٓلٌٔش َٓرؼش ح

 أٓظخٍ ، ٝهي حكظٞص ػ٠ِ ٍِٓػش ٛـ٤َس " 

 َٓحىف : )ٓلٌٔش ( ، ٠ٓخى : ) ٛـ٤َس ( ، ؿٔغ : ) ٍِٓػش (  -أ

 ك٢ ؿَٔ ٖٓ طؼز٤َى .. 

 ) * ( طو٤َ حُٜٞحد : 

 (  طزِؾ - طظٔخىٟ –طظؼيٟ  –َٓحىف ) طظـخُٝ ( : ........... ) طَٜ  – ٔ

 –حُٜيف حُٔوٜٞى : ................ ) ٍُحػش ٗزخطخص ك٢ حُل٠خء  – ٕ

 حالٓظلخىس ٖٓ ٓٞحٍى حُل٠خء ( 

 أٓزخٍ (  –ٓزخثَ  –ؿٔغ ) ٓز٤َ ( : ................... ) ٓزَ  – ٖ

 هز٤َ (  –ٓوزَ  –ٓلَى ) هزَحء ( : ................. ) هزَس  – ٗ

أٝ ٓخ روش ؟ ٤ًٝق طلون ؟ ٓخ حُٜيف ح١ٌُ طليػض ػ٘ٚ حُؼزخٍس حُٔخ -د

 حُٔوٜٞى رخُٜيف ؟ 

ُٔخًح ًخٕ ٖٓ حُْٜٔ حُظل٤ٌَ ك٢ ٍُحػش حُ٘زخطخص هالٍ ٍكالص  -ؽ

  حُل٠خء ؟ ٝٓخًح طْ ٖٓ اؿَحءحص ؟ 

حًظذ ٓخ طؼَكٚ ػٖ طـَرش رؼٞ حُؼِٔخء ك٢ ًَِٓ : ) ؿٕٞٗٔٞ  –ى 

 حُل٠خث٢ ( . 

ٓؼظْ حالًظ٘خكخص ٝحالهظَحػخص حُـي٣يس حُظ٢ أريػٜخ حُؼوَ حُز١َ٘   –ٍ 

 ًخٗض ٓـَى ه٤خٍ ػخرَ . ىَُ ػ٠ِ ًُي . 

 .  ٖٓ حُلـَس حُٔـِوش ػَِ : هَٝؽ ح٤ٔ٤ٌُخث٢ رٜلش ؿ٤يس –ّ 

 ٓخًح ٣ليع ُٞ ُحى حٛظٔخٓ٘خ رخُؼِْ ٝحُؼِٔخء ؟   –ٙ 

 ٓخ حٌُِٔ٘ش حٌُزَٟ حُظ٢ طٞحؿٚ حُؼِٔخء ك٢ اٗـخف أرلخػْٜ ؟  –ع 

 حًًَ أٝٛخف حُلـَس حُظ٢ ٟٝغ ك٤ٜخ أكي هزَحء ح٤ٔ٤ٌُخء .  –م 

ٓخ ٝؿٚ حُ٘زٚ ر٤ٖ حُلـَس حُٔلٌٔش حًٌٍُٔٞس ك٢ حُيٍّ ٝر٤ٖ  –ٝ 

 حُٜٞرخص حٍُِحػ٤ش ؟ 

ر٤ٖ حُ٘ظ٤ـش حُظ٢ طَطزض ػ٠ِ ٓخ هخّ رٚ ًَِٓ ) ؿٕٞٗٔٞ (  –١ 

 خث٢ . حُل٠

" ٌُٜٝح طز٠٘ حُؼِٔخء ِِٓٔش ٖٓ حإلؿَحءحص حُٜٔٔش ، ٓؼَ ًٍحػش  - ٗ

أٛ٘خف ٓوظِلش ٖٓ حُ٘زخطخص ُظؼ٣ٞٞ حألٗٞحع حُٔؼَٟش ُِٜالى ك٢ 

ظَٝف حُل٠خء حُوخٍؿ٢ ، ٝحرظٌخٍ ١َم ط٣ِي ٖٓ ٓوخٝٓش ٌٛٙ حُ٘زخطخص 

 ُألَٓحٝ حُٔخثيس ك٢ حُل٠خء حُوخٍؿ٢ " 

 ٓلَى ) حُؼِٔخء ( ، ٠ٓخى ) حرظٌخٍ (  –أ 

ٓخًح كؼَ حُؼِٔخء ٖٓ أؿَ ًٍحػش حُ٘زخطخص ٝاىحٓش ك٤خطٜخ هالٍ  –د 

 ٍكالص حُل٠خء ؟ 

 ( : هطؤ  ( أٝ )  ٟغ ػالٓش ) ٛق –ؽ 

 طٔخػي حُٜ٘يٓش حٍُٞحػ٤ش ك٢ كَ حٌُؼ٤َ ٖٓ حٌُٔ٘الص  – ٔ

 ء ٣ٜ٘ذ طل٤ٌَ حُؼِٔخء ح٥ٕ ػ٠ِ ٓـَى حٌُٛخد ا٠ُ حُل٠خ – ٕ

 ( : حفظ  من نص : ) عباد الرحمن  : النصوص : **  

ِػزَخىُ " ًٗخ َٝ ْٞ َٛ  ِٝ ٍْ َٕ َػ٠َِ حأْل ُٞ٘ ْٔ َ٣ َٖ ٣ ٌِ ِٖ حَُّ َٔ ْك ََّ اًَِح حُ َٝ  ُْ ُٜ َهخ١َزَ

 َٕ ُِٞ ِٛ خ ـَ ُْ خ ح ًٓ َٓاَل َٖ (63)هَخُُٞح  ٣ ٌِ حَُّ َٝ ْ ِٜ رِّ ََ ُِ  َٕ ًيح ٣َز٤ِظُٞ َـّ ُٓ خ) ْْ ًٓ ه٤َِخ َٝٙٗ )

 َٕ َٖ ٣َوُُُٞٞ ٣ ٌِ حَُّ رََّ٘خَٝ فْ  ٍَ َِ ْٛ َّٕ  ح َْ اِ َّ٘ َٜ َٕ  َػَّ٘خ َػٌَحَد َؿ ًَخ خ  َٜ َػٌَحرَ

خ) ًٓ ح ََ خ)َ٘ٙؿ ًٓ وَخ ُٓ َٝ ح  ًَّ ظَوَ ْٔ ُٓ َٓخَءْص  خ  َٜ  سورة الفرلان             (ٙٙ(اَِّٗ

 ( ، خاطبهم  ، ساءت معنى : ) هونا ، اصرؾ ، ؼراًما -أ 
 ( ، ، الجاهلون  مضاد : ) اصرؾ ، ساءت 
  ، جمع ) ممام ( (، لٌاًما  مفرد : ) سجدا 

 ) * ( تخٌر الصواب مما بٌن الموسٌن : 
 حسنت (  –لبحت  –....... ) ضعفت )ساءت( : ........مرادؾ  – ٔ
 لرب (  –أسرع  –............. ) جنب ) اصرؾ( : .....مضاد  – ٕ
ضعفا  –معنى )هونا ( : ..................... ) سكٌنة وولار  – ٖ

  هزال وضحكا ( –واستكانة 
 السفهاء (  –األؼبٌاء  –) األمٌون ...... المراد بـ ) الجاهلون ( : – ٗ
 عابد (  –عبد  –مفرد ) عباد ( : ..................... ) عبدة  – ٘
   دٌنا (  –اشتٌالا  –معنى ) ؼراًما ( : .......... )  هالكا مالزًما  – ٙ
 أعذبة (  –عواذب  –جمع )عذاب ( : ............... ) عذابات  – 7

 ما صفات عباد ارحمن كما ورد فً اآلٌات السابمة ؟  –ب 
    عذاب جهنم ثابت ؟ من أٌن تفهم ذلن ؟  –ج 
 فً اآلٌة السابمة دعاء وتعلٌل . وضح .  –ح 
 ما عاللة لوله تعالى : –د 
 مستمرا ( بما لبلها ؟  إنها ساءت –) إن عذابها كان ؼراما  

 ما لٌمة إضافة عباد إلى الرحمن ؟        –ر 
 ما لٌمة الجمع بٌن سجدا ولٌاًما ؟  –ز  

 ما الجمال فً لوله ؟  –س 
 إنها ساءت مستمرا ومماما .    -ٕ     ٌمشون على األرض هونا .  -ٔ
          سجدا ولٌاما .  – ٗ        ذاب جهنم . اصرؾ عنا ع -ٖ
 إن عذابها كان ؼراما .  -٘
 وإذا خاطبهم الجاهلون لالوا سالما .  – ٙ

 ٌمولون ( فعالن مضارعان ، فما سر التعبٌر بهما ؟  –) ٌبٌتون  –ص 
  أكمل : اصرؾ : ............... ؼرضه .......................... –ع 
 ما الفرق بٌن مستمرا ومماًما ؟  –ق 
 بم ٌلح عباد الرحمن فً دعابهم ؟ ولماذا ؟  –ن 
" وإذا خاطبهم الجاهلون لالوا سالما " وضح ما تدل علٌه اآلٌة  –ل 

 فً ضوء فهمن لآلٌة . 
 ماذا طلب عباد الرحمن من ربهم ؟ ولماذا ؟   –م 
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 علل : حذؾ أداة النداء فً لوله تعالى : " ربنا اصرؾ عنا " .  –ن 
 ماذا ٌحدث إذا ساد التواضع بٌن أفراد المجتمع ؟  –و 

كُٞح" َِ ْٔ ُ٣ ْْ ْٗلَوُٞح َُ َٖ اًَِح أَ ٣ ٌِ حَُّ َٝ  ْْ َُ َٝ  َٖ َٕ ر٤َْ ًَخ َٝ ٝح  َُ خ) ٣َْوظُ ًٓ ح َٞ َُِي هَ ًَٙ6 )

غَ  َٓ  َٕ َٖ ال ٣َْيػُٞ ٣ ٌِ حَُّ َْ حَُّظ٢ِ َٝ َٕ حَُّْ٘ل ال ٣َْوظُُِٞ َٝ  ََ خ آََه ًٜ ِ اَُِ ُ  َّللاَّ َّ َّللاَّ ََّ اِال  َك

ال َٝ َُْلّنِ  َِْن  رِخ َُِي ٣َ ًَ َْ ْٖ ٣َْلؼَ َٓ َٝ  َٕ ُٞٗ ِْ ٠٣خػق ُٚ حُؼٌحد ٣ّٞ ( 1ٙ)آػخٓخ٣َ

 "( 5ٙحُو٤خٓش ٣ٝوِي ك٤ٚ ٜٓخٗخ )

 ( ، مضاد : ) أثاما ( ، ٌسرفوا ، أثاما معنى : ) لواما  –أ 
 جمع ) الحك ( .   

 ) * ( اختر اإلجابة الصحٌحة : 
 أعذبة (  –عواذب  –جمع ) عذاب ( : ............... ) عذابات  – ٔ
 مكافأة (  –عماب  –معنى ) أثام ( : ................. )  ذنوب  – ٕ
 وسطا (  –سرٌعا  –معنى ) لواًما ( : ............... ) لٌاما  – ٖ
 الموي (   –الباطل  –مضاد ) الحك ( : ............... ) الصدق  – ٗ
 أنفاس (   –نفابس  –جمع ) نفس ( : ..................) نفوس  – ٘

 اذكر صفات عباد الرحمن كما جاء فً اآلٌتٌن .  –ب 
 كٌؾ ٌتعامل عباد الرحمن مع الجاهلٌن ؟  -ج
كٌؾ ٌكون تصرؾ عباد الرحمن فً المال ؟ وما مولفهم من اإلله  –د 

 والنفس ؟ 
 ا ( ............ لٌمته .........) ٌمترو –أكمل : بٌن ) ٌسرفوا (  –س 
 ما الجمال فً لوله : –ص 

 ) وال ٌمتلون النفس التً حرم هللا إال بالحك ( ؟  
 ثام التً ٌتجنبها المؤمنون ؟ وبم توعد هللا من ٌفعلها ؟ األما  –ع 
اكتب ما ٌدل على : " عباد الرحمن ٌمشون فً تواضع وٌعبدون  –ق 

 ربهم باللٌل " 
 ماذا أفاد لوله تعالى : " ومن ٌفعل ذلن ٌلك أثاًما ( ؟  –ن 
 حفظ  ) حدٌث شرٌؾ ( من نص : ) فضل العلم ( :  **

لال: سمعت رسول هللا  ٌمول: "من سلن طرٌما   عن أبً الدرداء -ٔ 
ٌبتؽً فٌه علما سلن هللا به طرٌما إلى الجنة، وإن المالبكة لتضع 

، وإن العالم لٌستؽفر له من فً السماوات  أجنحتها رضا لطالب العلم
 واألرض حتى الحٌتان فً الماء " 

 معنى : ) ٌبتؽً ، سلن ( ، مضاد : ) الجنة ، تضع (  –أ 
 ، جمع ) طرٌك (  ( ، المالبكة مفرد : ) الحٌتان ، أجنحتها 

 ) * ( تخٌر اإلجابة الصحٌحة : 
 ٌحب (  –ٌطلب  –معنى ) ٌبتؽً ( : .......... ) ٌنبؽً  – ٔ
 األعالم (   –العوالم  –جمع ) العالم ( :............ ) العلماء  – ٕ
 ؼضب (  –ألم  –مضاد ) رضا ( : ........... ) حزن  – ٖ
 ...............عاللة " سلن هللا به طرٌما " بما لبله – ٗ
 تفصٌل (   –تعلٌل  –) نتٌجة  

 تخاذل وارتد (  –تأخر وتخلؾ  –معنى ) سلن ( : .) اتخذ وسار  – ٘
 مفرد ) المالبكة ( : ......... – ٙ
 (   الثانً والرابعة –المالن  – المملون –الملن  –) المالن  

 ما المراد بمول الرسول الكرٌم : سلن هللا به طرٌما إلى الجنة ( ؟  –ب 
 علما ( نكرة ؟   –لم جاءت : ) طرٌما  –ج 
 ما ثواب من ابتؽى العلم إخالصا هلل ؟  –د    
 ما الجمال فً لول الرسول الكرٌم  :  -ر
 من فً السماوات ومن فً األرض .    -ٔ
 إن المالبكة لتضع أجنحتها لطالب العلم .    -ٕ  

 إالم ٌدعونا الحدٌث الشرٌؾ ؟ ولماذا ؟  –س 
 ٌربط اإلسالم بٌن العلم ودخوا الجنة .  -ٔعلل :  –ص 

 العلماء هم خٌرة العباد بعد األنبٌاء  – ٕ 

وفضل العالم على العابد كفضل الممر على سابر الكواكب، وإن  -ٕ
العلماء ورثة األنبٌاء، وإن األنبٌاء لم ٌورثوا دٌنارا وال درهما وإنما 

 ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر"

(  ، كوكب ( ، جمع :) سابر ، العابد ، العالم ، سابر معنى : ) وافر -أ 
 ، مضاد : ) وافر ( 

 ) * ( تخٌر الصواب مما بٌن األلواس : 

 ) أخذ بحظ وافر ( عاللتها بما لبلها : ..... – ٔ
 تضاد (  –نتٌجة  –) تعلٌل                                           

 نتٌجة (  –تأكٌد  –) تضاد .....العاللة بٌن السماوات واألرض :  – ٕ
 بمٌة (  –متمدم  –............ ) ماٍش معنى ) سابر ( : ........ – ٖ
 صؽٌر (  –للٌل  –.................... ) كثٌر مضاد ) وافر ( :  – ٗ
 األعبد (   –العبٌد  –.................... ) العُباد لعابد (جمع ) ا – ٘
 كثٌر (  –جمٌل  –معنى ) وافر ( : .................... ) عظٌم  – ٙ
 سابرون (  –سبور  –جمع ) سابر ( : .................. ) سوابر  – 7
 ٌبرز الحدٌث مكانة العالم ولٌمة العلم . وضح ذلن بأسلوبن .  -ب
 كٌؾ ٌكون العلماء ورثة األنبٌاء ؟  –ج 

 ابد ( ؟ ولماذا ؟ الع –أٌهما أفضل : ) العالم  -د 
 ما الجمال فً لوله : ) ورثوا العلم ( ؟  –ر
 وما عاللة : ) أخذ بحظ وافر( بما لبلها ؟   

 بم تعلل إسناد الفعل ) سلن ( إلى لفظ الجاللة ) هللا ( ؟  –س 
ما الجمال فً لوله :فضل العالم على العابد كفضل الممر على  -ص

 سابر الكواكب ؟ وعالم ٌدل؟ 
أكمل : " إن العلماء ورثة األنبٌاء " أسلوب : ...............  –ع 

 ؼرضه ................ 
ٌلمس الحدٌث منزلة العلماء السامٌة وفضلهم الكبٌر فً النهضة  –ؾ 

 . وضح ذلن . 
" المالبكة ترضى عن طالب العلم وكل من فً السماوات  –ق 

 واألرض " 
 اكتب من الحدٌث الجزء الخاص بهذا المعنى . 

 ( :   خطأ( أو )    صحضع عالمة )   –ن 
 اإلخالص فً طلب العلم سبٌل إلى الجنة  – ٔ
 ال بأس بالسهو عن العبادة فً سبٌل طلب العلم  – ٕ
 تضع المالبكة أجنحتها لطالب العلم  – ٖ
 دراسة  لـــ ) لاسم أمٌن ( : من نص : ) رحمة ومحبة ( :  **

" إن طبٌعة العصر الذي نحن فٌه منافرة لالستبداد معادٌة  -ٔ
 لالستعباد مٌالة إلى سوق الموى اإلنسانٌة فً طرٌك واحد .. " 

معنى : ) االستبداد ، مٌالة ، منافرة ، سوق( ، مضاد : ) منافرة (  -أ
 ، جمع ) طبٌعة ( . 

 وصؾ الكاتب عصره بعدد صفات وضحها .  -ب
 أو ما طبٌعة عصرنا الحالً ؟  

 ما الجمال فً لول الكاتب :  -ج
 ) طبٌعة العصر ....... منافرة لالستبداد ( ؟ 

 ما أثر الطابؾ الرحمانً فً نفوس البشر ؟  -د

" فهذا الطابؾ الرحمانً الذي طاؾ على نفوس البشر ، فنبه منها  -ٕ
....... وال شًء . ما كان ؼافال ، ال بد أن ٌنال منه النساء نصٌبهن

 "  أدخل فً باب التموى من تهذٌب العمل ....

 ( .  ، العمل ( ، جمع : ) نصٌب ، التموى مرادؾ : ) طاؾ ، ؼافال -أ 
 ) * ( تخٌر الصواب : 

 مسترًٌحا (  –ساهًٌا  –مرادؾ ) ؼافال ( : .............. ) نابًما  – ٔ
 أناصٌب (   –أنصبة  –جمع ) نصٌب ( : .............. ) مناصب  – ٕ

 ما الذي تفرضه الشرٌعة واإلنسانٌة فً معاملة نسابنا ؟  - أ
   ؟  هللا تموىما الذي ٌدخل فً باب  –ج 
 ما رأٌن فً تعلٌم المرأة ؟  -د    

" فعلٌنا أن نجعل الصلة بٌننا وبٌنهن صلة محبة ورحمة ال صلة -ٖ
به الشرٌعة .... كره ولسوة وهذا ما تفرضه علٌنا اإلنسانٌة وتطالبنا 

 تمع عندنا حٌة عاملة"حتى تكون جمٌع أعضاء المج

 جمع : )الشرٌعة ، صلة ( ، مرادؾ : ) تفرضه ( .  -أ
 ما الذي ٌدعو إلٌه الكاتب فً الفمرة السابمة ؟  –ب 
 فً النص لضٌة اجتماعٌة . وضحها مبٌنا رأٌن فٌها .  –ج 
 ما الجمال فً لوله :  –د 

 ) صلة محبة ورحمة ال صلة كره ولسوة ( ؟ 
 دراسة  للشاعر : ) إٌلٌا أبو ماضً ( : من نص : ) كن جمٌال ( :  **
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     أٌهذذذذذذذا الشذذذذذذاكً ومذذذذذذا بذذذذذذن داء              

 

    كٌذذذذذؾ تؽذذذذذدو إذا َؼذذذذذدوَت َعلذذذذذٌالً 

 
                إّن شذذّر الُجنذذاة فذذً األرض نفذذس

 
 تتذذذذذولى لبذذذذذَل الرحٌذذذذذل الذذذذذرحٌال  

 
     وترى الشون فذً الذورود وتَعمذى      

 
     أْن تذذذذذرى فولهذذذذذا النذذذذذدى إكلذذذذذٌال

 
 ،  (، تؽدو ، داء )إكلٌل ، تتولى معنى : -أ 
 (  ، الرحٌل  ، شر ) علٌال ، تتولى مضاد : 

 )الجناة(  مفرد :،  ( ، إكلٌال)داء ، الندى  جمع :
 ) * ( تخٌر اإلجابة الصحٌحة : 

 النداء فً ) أٌهذا الشاكً ( : بفٌد : ..... – ٔ
 التنٌه (  –االستعطاؾ  –. ) الرجاء                                      

 ..............) كٌؾ تؽدو ( استفهام ؼرضه : – ٕ
 التحمٌر (   –التوبٌخ  –) االستنكار                                        

 تأمل (  –ترٌد  –مراؾ ) تتولى ( : ................ ) تخشى  – ٖ
 التعبٌر ) ترى الشون فً الورود ( ٌدل على :  – ٗ

 الٌأس والتشاؤم (   –تحدي الوالع  –) الشن والملك                  
 االنتظار (  –البماء  –مضاد ) الرحٌل ( : ............... ) الثبات  – ٘
 ٌستنكره الشاعر على الشاكً ؟ ولماذا ؟ما الذي  -ب
 وما صفات شر الجناة فً األرض ؟  

 : ) تتولى لبل الرحٌل الرحٌال ( . بم ٌوحً هذا التعبٌر ؟  -ج
 ما الجمال فً لوله : ) ترى فولها الندى إكلٌال ( ؟  -د

 وما الجمال فً لوله : ) تتولى لبل الرحٌل الرحٌال ( ؟ 
 أكمل :  -ر
  تؽدو إذا ؼدوت علٌال ( أسلوب ......... ؼرضه .........) كٌؾ  - ٔ
 ) أٌهذا الشاكً ( أسلوب : ............ ؼرضه ..................  – ٕ

 ما عاللة : ) تعمى أن ترى فولها الندى إكلٌال ( بما لبلها ؟ -س
 وما لٌمته الجمالٌة ؟  

 ما الؽرض فً النداء : ) أٌهذا الشاكً ( ؟  –ص 
 وفً البٌت الثالث تضاد . وضحه .   
 َمن المخاطب فً األبٌات ؟  –ع 

 وكٌؾ نجح الشاعر فً إلامة الحجة علٌه وإبطال نظرته ؟ 
 ماذا عاب الشاعر على اإلنسان الذي ٌشكو ؟ –ؾ 

 ما الحمٌمة التً عبر عنها الشاعر  ؟  

      ٛووووٞ ػووووذء ػِوووو٠ حُل٤ووووخس ػ وووو و٤َ         

 

                         ػووووو٤الٓووووٖ ٣ظوووو ٖ حُل٤ووووخس ػزجوووو خ 

 
                ٝحُوووووو١ٌ ٗلٔووووووٚ رـ٤ووووووَ ؿٔ  وووووو خٍ             

 
 ال ٣وووَٟ كووو٢ حُل٤وووخس ٗووو٤جخ ؿٔووو٤ال

 
     كظٔظوووووغ رخُٜوووووزق ٓخىٓوووووض ك٤ووووو ٚ            

 
     ال طوووووق إٔ ٣ووووٍِٝ كظوووو٠ ٣ووووٍِٝ

 
     أ٣ٜووووووٌح حُ٘ووووووخ٢ً ٝٓووووووخ رووووووي ىحء              

 

 ًووووٖ ؿٔوووو٤ال طووووَ حُٞؿووووٞى ؿٔوووو٤ال    

 ( )جمال، ٌزول، عبء مرادؾ : -أ  
 (.  ، الحٌاة، ٌظن( جمع :)عبء)ٌزول، جمال ، تخؾ مضاد :

 ) * ( تخٌر اإلجابة الصحٌحة : 
 رفض (  –ٌأس  –مضاد ) جمال ( : ................ ) لبح  – ٔ
 أدوات (  –أدواء  –جمع ) داء( : ..................... ) أدوٌة  – ٕ
 ٌختفً (   –ٌستمر  –المراد من ) ٌزول ( : ......... )  ٌضعؾ  – ٖ
 ألم (  –مرض  –معنى ) داء ( : .................... ) تعب  – ٗ
  المساء (   –األمس  –مضاد ) الصبح ( : ................ ) اللٌل  – ٘
 أنفاسهم (  –سهم أنف –جمع ) نفسه ( : ............. ) نفسهم  – ٙ
 الهراوي (  –إٌلٌا أبو ماضً  –شاعر النص هو : ) أحمد شولً  – 7
  ٌمضً (    –ٌنهض  –مضاد ) ٌزول ( : .................. ) ٌبمى  – 8
 لٌن (  –خفٌؾ  –مضاد ) ثمٌل ( : .................... ) سهل  – 9

 الحٌوات (    –الحٌات  –جمع ) الحٌاة ( : ............ ) األحٌاء  – ٓٔ
 صفاء (   –لبح  –مرادؾ ) جمال( : .................. ) حسن  – ٔٔ
  وماذا تعرؾ عنه ؟ لمن هذا النص ؟ –ب 
 وما الفكرة التً تدور حولها األبٌات السابمة ؟       
 ما الجمال فً لوله :  -ج

 هو عبء على الحٌاة ثمٌل( ؟  – ما دمت فٌه ) فتمتع بالصبح

بم تنصح الطالب الذي ٌشكو باستمرار من صعوبة المواد  –د 
 الدراسٌة ؟ 

 اختر البٌت الدال على أن فالد الشًء ال ٌعطٌه ؟  -ر
 نهٌا ( . ووضح ؼرضهما .  –استخرج من األبٌات : ) أمرا  –س 
 ماذا ٌمصد الشاعر ٌموله :  -ص

 ) ال ٌرى فً الحٌاة شٌبا جمٌال ( وما رأٌن فٌه ؟ 
 ما الذي ٌستنكره الشاعر على اإلنسان ؟ –ع 
 وكٌؾ رد علٌه الشاعر ؟    

 ) أٌهذا الشاكً ( ما نوع األسلوب ؟ وما الؽرض منه ؟  –ؾ 
 فً األبٌات حدٌث عن جمالٌن حددهما . واذكر العاللة بٌنهما .  –ق 
أكمل : عاللة ) تر الوجود ( بــ ) كن جمٌال (........... وفً ذلن  –ن 

 داللة على أن : ........ 
عمن ٌتحدث الشاعر فً البٌت األول ؟ وإالم ٌدعو الشاعر فً  –ل 

 البٌتٌن الثانً والثالث ؟ 
 َمن الممصود بمول الشاعر ) ال ٌرى فً الحٌاة شٌبا جمٌال ( ؟  –م 
نظر فً اإلنسان المتشابم ، ونصٌحة له .  فً األبٌات وجهة –و 

 وضح ذلن . 
 ( :    خطأ( أو )    صحضع عالمة )    –ي 
 ال طعم للحٌاة عند اإلنسان بؽٌر جمال  – ٔ
 الذي ٌفتمد الجمال ٌرى الحٌاة جمٌلة ممتعة  – ٕ
 حفظ للشاعر : ) دمحم الهراوي ( : من نص : ) آٌات العلم ( :  **

 ربذذذوا بنذذذٌكم ، علمذذذوهم هذذذـذبوا                  -
 

    ٓفتٌاتذذذـكم ، فذذذالعلم خٌـذذذـر لذذذوام
 

 والعلذذم مذذال المعذذدمٌن إذا هــذذـم                          -
 

 ٓخرجذذوا إلذذى الذذدنٌا بؽٌذذر حطذذام
 

 وأخذذو الجهالذذة فذذً الحٌذذاة كأنذذه                -
 

 سذذذذاع إلذذذذى حذذذذرب بؽٌذذذذر حسذذذذام     
 
 والجهذذذذذل ٌخفذذذذذض أمذذذذذة وٌذذذذذذلها     

 
 والعلذذذذذذم ٌرفعهذذذذذذذا أجذذذذذذل ممذذذذذذذام     

 
 (  ، حطام مرادؾ : ) هذبوا ، لوام ، أجل ، ممام ، ٌذلها -أ

 ،(  الجهالة مضاد : ) ٌذل ، المعدمٌن ، حطام
 ( . ، الدنٌا مفرد : ) المعدمٌن ( ، جمع : ) أمة ، زمام  

 ) * ( تخٌر اإلجابة الصحٌحة : 
 مكان (  –منزلة  –مرادؾ ) ممام ( : ................... ) بناء  – ٔ
 ٌعز (  –ٌرفع  –مضاد ) ٌذل ( : ...................... ) ٌعلو  – ٕ
 الفضالء (  –العظماء  –مضاد ) المعدمٌن ( : ....... ) األؼنٌاء  – ٖ
 تضاد (   –ترادؾ  –) ٌخفض وٌرفع ( : بٌنهما : ......) تكامل  – ٗ
 (   أكبر - أحلى –أعظم  –مرادؾ ) أجل ( : ............ ) أشهر  – ٘
 أكرموا (  –علموا  –معنى ) هذبوا ( : .................. ) ربوا  -ٙ
 العادم (  –العدم  –مفرد ) المعدمٌن ( : .............. ) المعدم  – 7
 حافظ إبراهٌم (  –دمحم الهراوي  –لابل هذا النص : .. ) شولً  – 8
 ..........) ربوا بنٌكم ( : أسلوب أمر ؼرضه : – 9

 اإلنكار (   –التعجب  –) النصح                                        
ا أثرها فً حٌاة الفرد بٌن ما تضمنته األبٌات من معان مبٌن -ب

  والمجتمع . 
 نصح الشاعر اآلباء بتربٌة األبناء وتعلٌمهم ؟ فلماذا ؟  -ج
 ما الجمال فً لوله ؟  -د
 ) ربوا بنٌكم (  -ٕ) العلم مال المعدمٌن ( .     -ٔ
 ( ) وأخوة الجهالة .... كأنه ساع -ٖ
 ) العلم ٌرفعها أجل ممام ( .  -٘) الجهل ٌخفض أمة ( .      -ٗ
 العلم ٌرفع ( ؟  –) الجهل ٌخفض  ما العاللة بٌن لول الشاعر : -ر

فً البٌت الرابع عمد الشاعر ممارنة بٌن الجهل والعلم . وضح  -س
 ذلن . 

 ) بؽٌر سالح ( ؟ ولماذا ؟  –أٌهما تفضل : ) بؽٌر حسام (  -ص
 ؟  كما تفهم من األبٌات  ما أهمٌة العلم بالنسبة لؤلفراد واألمم -ع
 ما العاللة بٌن شطري البٌت الثالث ؟ وما أثرها على المعنى ؟  –ن 
 َمن لابل النص الذي منه األبٌات ؟ وماذا تعرؾ عنه ؟  –م 
 ما داللة لول الشاعر ) الجهل ٌخفض ( ، و) العلم ٌرفع ( ؟  –ن 
 علل لما ٌأتً :  –و 
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 تمدٌم الشاعر التربٌة على العلم .    – ٔ
  تخصٌص الشاعر الفتٌات بتهذٌب األخالق .  – ٕ

 ماذا طلب الشاعر من اآلباء واألمهات فً البٌتٌن ؟  –ي 

                   انظر إلى األلوام كٌذؾ سذمت بهذم 

 

 طِوووي حُؼِوووّٞ اُووو٠ حُٔلوووَ حُٔوووخ٢ٓ 

 
                               مذذذذن راكذذذذب مذذذذتن الرٌذذذذاح كأنذذذذه 

 
 ملذذذذذذن ٌصذذذذذذرؾ أمرهذذذذذذا بزمذذذذذذام 

 
 تخٌر اإلجابة الصحٌحة :  –أ 
 ٌعرلل (  –ٌبخل  –مضاد ) ٌصرؾ ( : ............... ) ٌسرؾ  – ٔ
 جانب (  –ظهر  –معنى ) متن ( : .................... ) حافة  – ٕ
 –الممصود بالعلوم التً ٌدعو إلٌها الشاعر: )العلوم الحدٌثة – ٖ

 العلوم األدبٌة( –العلوم الدٌنٌة
 عمد الشاعر موازنة بٌن الجهل والعلم  –ب 

 وضحهما من خالل األبٌات .                                     
 استخرج من البٌت الثانً صورة جمالٌة .  –ج 
 ماذا ٌحدث لو : لدرت البشرٌة العلم والعلماء ؟  –د 

                            أو محذذذذذذدث بالكهربذذذذذذاء عجاببذذذذذذا 
 

  أو ؼذذذذذذذابص بالفلذذذذذذذن أو عذذذذذذذوام   
 

                            أو مرسذذذل وحذذذً الهذذذواء ومنطذذذك 
 

  صذذذذذم الجمذذذذذاد بذذذذذأحرؾ وكذذذذذالم   
 

                            هذذذذا هذذذو العلذذذم الحذذذدٌث فذذذألبلوا 
 

  زمذذذذرا علٌذذذذه ٌذذذذا بنذذذذً األهذذذذرام   
 

 هات معنى ) الفلن ( ، مفرد ) صم ( ، مضاد ) مرسل ( .  –أ 
 ما صور التؽٌر التً أحدثها العلم فً حٌاة الشعوب ؟  –ب 
فً البٌت األخٌر أسلوبان مختلفان اذكرهما وبٌن ؼرض كل  –ج 

 منهما . 
 : ) أحمد شولً ( :  المصري : للشاعرمن نص : ) الكتاب (  **

  دراسة

     أنذذذا مذذذن بذذذدل بالكتذذذب الصذذذحابا               -

 

    الكتابذذذذذالذذذذم أجذذذذذد لذذذذذً وافٌذذذذذاً إال 

 
                صذذذذاحب إن عبتذذذذه أولذذذذم تعذذذذب                -
 

 لذذذذٌس بالواجذذذذد للصذذذذاحب عابذذذذا
 

            كلمذذذذذذذذذذذا أخلمتذذذذذذذذذذذه جذذذذذذذذذذذددنً                 -
 

 ً      وكسذذذابً مذذذن حلذذذً الفضذذذل ثٌابذذذا
 

 صذذذذذحبة لذذذذذم أشذذذذذن منهذذذذذا رٌبذذذذذة 
 

  ووداد لذذذذذذذذذذم ٌكلفنذذذذذذذذذذً عتابذذذذذذذذذذا    
 

( ،  ، رٌبة ( ، مضاد : ) عبته، ودادمعنى : ) أخلمته ، جددنً  -أ 
 جمع : ) وافٌا ، الفضل ( . 

 ) * ( تخٌر اإلجابة الصحٌحة : 
 حلوى (  –حلواء  –مفرد ) حلى ( : .................... ) حلٌة  – ٔ
 مدحته (  –ؼبته  –مضد ) عبته ( : ................... ) ملكته  – ٕ
 وجدته (    –لرأت فٌه كثًٌرا  –الممصود بــ ) أخلمته ( : ) أهملته  – ٖ
 تضاد (  –تجانس  –بٌن ) أخلمته وجددنً ( : ....... ) ترادؾ  – ٗ
 )لم أجد لً وافٌا إال الكتابا( ٌفٌد :  – ٘

 التجدد (    –الشمول والعموم  –) المصر والتوكٌد                        
 مودة (  –تساند  –مرادؾ ) ووداد ( : ................ ) تباؼض  – ٙ
 المراد بموله ) جددنً ( : ...  – 7

 جدد معلوماتً (  –جدد أصحابً  –) جدد ثٌابً                          
 ما سر تفضٌل الشاعر للكتاب على األصدلاء ؟  -ب
 الكتاب .    لم أجد لً وافٌا إال -ٔ  ما الجمال فً لوله :  -ج
كسانً من حلى الفضل ثٌابا       - ٖكلما أخلمته جددنً         -ٕ  
 ووداد لم ٌكلفنً عتابا .   – ٘                     صاحب . – ٗ
 أكمل : -د 
 .....)لم أجد لً وافٌا إال الكتاب( أسلوب ........ ؼرضه .... -ٔ
 جددنً ( : .............لٌمته ...................  –بٌن : ) أخلمته  – ٕ
 تنكٌر ) صحبة ( أفاد : ........ ، وتنكٌر ) عتابا ( أفاد : ....... – ٖ
 ماذا ٌمصد الشاعر : )أنا من بدل بالكتب الصحابا (  -ر

 وما رأٌن فً هذا التركٌب اللؽوي؟     
 بدل الكتب بالصحابا ( ؟ ولماذا ؟  .أو أٌهما أجمل ) بدل بالكتب الصحابا

األبٌات . وما  صفات الكتب التً ذكرها الشاعر فً اذكر بعض –س 
 رأٌن فٌها ؟ 

 ) لم أجد لً وافٌا إال الكتابا ( ما نوع األسلوب ؟  –ص 

 وما الؽرض منه ؟         
 ما مولؾ الشاعر من الكتاب ؟ وما رأٌن فٌه ؟  –ع 
 فً األبٌات حدٌث عن صاحبٌن حددهما ووازن بٌنهما .  –ق 

            إن ٌجذذذذذذذذذذدنً ٌتحذذذذذذذذذذدث أو ٌجذذذذذذذذذذد           -

 

 ً     ملذذالً ٌطذذو األحادٌذذث التضذذابا

 
                      تجذذذذذذد الُكتذذذذذذب علذذذذذذى النمذذذذذذد كمذذذذذذا         -
 

 ً  تجذذذد اإلخذذذوان صذذذدلاً وكذذذذابا
 

          فتخٌرهذذذذذذذذذذذذذذا كمذذذذذذذذذذذذذذا تختذذذذذذذذذذذذذذاره                -
 

وادخذذر فذذً الصذذحب والكتذذب 
     اللبابذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا

 
                         صذذذذذذذالح اإلخذذذذذذذوان ٌبؽٌذذذذذذذن التمذذذذذذذى 

 
  ورشٌد الكتب ٌبؽٌذن الصذوابا    

 
 ، تخٌر (،  مرادؾ : ) ملال ، اللبابا ، التضابا -أ 

 مضاد : ) ادخر ، الصواب  (، 
 ( . ، األحادٌث  ) اللبابامفرد : 

 ) * ( تخٌر اإلجابة الصحٌحة : 
 توضًٌحا (  –إسهابًا  –مضاد ) التضابا ( : ........... ) اختصاًرا -ٔ
 ؼضبا (  –سأما  –مرادؾ ) ملال ( : ............... ) حزنا  – ٕ
 أحسن (  –أبعد  –مضاد ) ادخر ( : ................) أسرؾ  – ٖ
 الحدٌث (  –الحدث  –مفرد ) األحادٌث ( : ............ ) الحادث  – ٗ
 ضٌع (  –ذر  –معنى ) ادخر ( : ................ ) احرص  – ٘
 الصاحب (  –الصبح  –مفرد ) الصحب ( : ......... ) الصبوح  – ٙ
 لابل هذا النص : ...............  – 7

 دمحم الهراوي (   –أحمد شولً  –) حافظ إبراهٌم            
 معنى )التضابا ( ............... – 8

 نهاٌة الحدٌث (  –لطع الحدٌث  –) سرعة الحدٌث             
 التالبٌب (  –اللبٌب  –مفرد ) اللباب ( ................ ) اللب  – 9

 لماذا ٌعتبر الكتاب خٌر صدٌك ، كما فهمت من األبٌات ؟  –ب 
 ما الجمال فً لوله : ) رششٌد الكتب ٌبؽٌن الصوابا (  –ح 
 ما الجمال فً لوله : -ج

 ادخر فً الصحب(   –تجد اإلخوان صدلا وكذابا  –) إن ٌجدنً ٌتحدث 
 ما لٌمة الجمع بٌن ) ٌتحدث وٌطوي ( فً البٌت الثانً ؟  –ر 

 أترى عاللة بٌن ) الصدالة والكتاب ( ؟ علل لما تمول .  –س 
 أو ما الممٌزات المشتركة بٌن الصاحب والكتاب ؟ 

 أو ما المٌزات المشتركة بٌن الصاحب الجٌد والكتاب الجٌد ؟ 
 ما فابدة الكتاب كما ٌمول الشاعر ؟  –ص 
 لماذا آثر الشاعر صحبة الكتب كما فهمت من األبٌات ؟   –ع 
 ٌن فٌها ؟ التً دارت حولها األبٌات ؟ وما رأما األفكار  –غ 
 َمن لابل النص ؟ وماذا تعرؾ عنه ؟  –ؾ 

 **حُوٜش***
 : ٟغ ػالٓش ) ٛق ( أٝ ػالٓش ) هطؤ ( أٓخّ حُـَٔ :  ّٔ

 كِ٘ض ٗـَ حُيٍ ك٢ اٛالف حُؼالهش ر٤ٖ ٗـْ حُي٣ٖ ٝحُوٞح٤ٍُٓش  -ٔ

 ظَ ٗـْ حُي٣ٖ ٝٗـَ حُيٍ ك٢ ٓـٖ هِؼش حٌَُى ٓزؼش أَٜٗ  -ٕ

 ٗـلض حُوطش حُظ٢ ٟٝؼظٜخ ٗـَ حُيٍ ُلي حُلٜخٍ ػٖ ٓ٘ـخٍ  -ٖ

 ٝؿي ٗـْ حُي٣ٖ أُٞكخ ٖٓ حُيٗخ٤َٗ ك٢ هِحٗش حُيُٝش رؼي هِغ حُؼخىٍ  -ٗ

 َٜٓ هٞس ٛخثِش ر٘ؼزٜخ ٝؿ٤ٜ٘خ  -٘

 ُْ ٣ٌٖ حُظظخٍ هطَح ػ٠ِ حألٓش  -ٙ

 كخٍٝ ٗـْ حُي٣ٖ حالٓظؼخٗش رؼٔٚ حُٜخُق آٔخػ٤َ ٝٗـق  -6

ًخٗض ٗـَ حُيٍ ٓؼخال ُِِٝؿش حُٔوِٜش حُظ٢ طٔخٗي ُٝؿٜخ ك٢  -1

 حُ٘يحثي 

 ًخٗض حألٗزخف ٓئحَٓس الهظطخف ٗـْ حُي٣ٖ  -5

 ًخٕ ٗـْ حُي٣ٖ ٓلزٞٓخ ك٢ هِؼش حٌَُى  -ٓٔ

 ىرَ حُٜخُق آٔخػ٤َ ٓوططخ الهظطخف ٗـْ حُي٣ٖ  -ٔٔ

 كَف حُؼٞحّ رظ٤ُٞش ٤ٓق حُي٣ٖ ِٓي َٜٓ  -ٕٔ

خ ٛخًُلخ ًِٜٓلخ ًخٕ ٤ٓق حُي٣ٖ  -ٖٔ ًٔ  كخً

 ُْ ٣٘ٔلذ ٗـْ حُي٣ٖ ٖٓ كٜخٍ حَُكزش  -ٗٔ

 حطلن حألَٓحء ػ٠ِ ط٤ُٞش ٤ٓق حُي٣ٖ ِٓي َٜٓ ٝحُ٘خّ  -٘ٔ

 ٛ  ٖ٘ٙطٞك٢ حٌُخَٓ ك٢ ٠ٍٓخٕ  -ٙٔ

 أٗـزض ٗـَ حُيٍ ٖٓ ُٝؿٜخ ٗـْ حُي٣ٖ طٍٞحٕ ٗخٙ  -6ٔ

 ٗـَ حُيٍ ؿخ٣ٍش حٗظَحٛخ ٗـْ حُي٣ٖ  -1ٔ
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 ٕ ط٘خٍ ك٣َظٜخ ُْ طٔظطغ ٗـَ حُيٍ أ -5ٔ

 حأل٤َٓ حُٜخُق ٗـْ حُي٣ٖ ٛٞ حرٖ حُِٔي حٌُخَٓ كخًْ َٜٓ  -ٕٓ

 ُْ طٌٖ ٓٞىحء ر٘ض حُلو٤ٚ ػوزش ىٕٝ ٍٝٛٞ ٗـْ حُي٣ٖ ا٠ُ حُلٌْ  -ٕٔ

 ٛ   ٖ٘ٙطٞك٢ حٌُخَٓ ك٢ ٍؿذ  -ٕٕ

 ط٠ُٞ ٗـْ حُي٣ٖ حُلٌْ رؼي ٝكخس أر٤ٚ  -ٖٕ

 حع  ًخٕ ٗـْ حُي٣ٖ هخثلخ ػ٠ِ حألٓش ٖٓ حُلَهش ٝحُِ٘ -ٕٗ

 حٓظؼخٕ ٗـْ حُي٣ٖ رَأ١ حُِٔي حٌُخَٓ ك٢ كي كٜخٍ ٓ٘ـخٍ  -ٕ٘

ٝهق حُوٞح٤ٍُٓش ٓغ ٗـْ حُي٣ٖ ُٝٝؿظٚ أػ٘خء ٓؼًَش كي كٜخٍ  -ٕٙ

 ٓ٘ـخٍ 

 حٗظوَ ٗـْ حُي٣ٖ ا٠ُ كٜٖ ٤ًلخ ػ٠ِ كيٝى طًَٔظخٕ  -6ٕ

 ًخٕ ٗـْ حُي٣ٖ هِوخ ػ٠ِ َٜٓ كظ٠ ؿخء أرٞ رٌَ حُؤخٕ  -1ٕ

 َٜٓ رٔويّ حُِٔي حُؼخىٍ  ُْ ٣زظٜؾ حُؼٞحّ ك٢ -5ٕ

هخٍ حُؤخٕ : ؿَص حألٍٓٞ ك٢ َٜٓ ػ٠ِ ٓخ ٣ٜٟٞ ح٣ٌُٖ ال  -ٖٓ

 ٣ؼِٕٔٞ 

ح  -ٖٔ ًَ  حٓظوزِض ىٓ٘ن حُٜخُق ٗـْ حُي٣ٖ حٓظوزخال كخط

خٕ ٛٔخ ٓـ٤َ حُي٣ٖ ٝطو٢ حُي٣ٖ  -ٕٖ َّٔ  ُ٘ـْ حُي٣ٖ ػ

خ ٗـْ حُي٣ٖ ٗـؼخٙ ػ٠ِ اٗوخً َٜٓ ٖٓ كٔخى حُؼخىٍ  -ٖٖ َّٔ  ػ

 ٝهغ ٗـْ حُي٣ٖ ٤ٍٛ٘ش ك٢ أ٣ي١ حُظظخٍ  -ٖٗ

 ًخٕ حُٜخُق آٔخػ٤َ ػٞٗخ ُ٘ـْ حُي٣ٖ ٤َُٜ ا٠ُ كٌْ َٜٓ  -ٖ٘

 ٕٛٞ ٗـَ حُيٍ ػ٠ِ ٗـْ حُي٣ٖ ٖٓ ػٞحثن حُط٣َن  -ٖٙ

 أٍحى ىحٝى إٔ ٣لظق ٛللش ؿي٣يس ٓغ ٗـْ حُي٣ٖ  -6ٖ

 ح١ٔؤٕ ٗـْ حُي٣ٖ ٢َُُٞٓ ىحٝى  -1ٖ

 ٗـْ حُي٣ٖ  ًخٗض حألٗزخف ٓئحَٓس الهظطخف -5ٖ

 ُْ ٣٘ي ٗـْ حُي٣ٖ ك٢ كو٤وش حألٗزخف  -ٓٗ

 ًخٕ أرٞ رٌَ حُؤخٕ ٝأطزخػٚ ٖٓ حُٔٞح٤ُٖ ُيحٝى  -ٔٗ

 كِٕ حُؼخىٍ ُٔخ كيع أله٤ٚ ٗـْ حُي٣ٖ  -ٕٗ

 ًخٕ ىحٝى ٣ط٤َ حُلزْ ٤ُـ٢ِ ػٖٔ حإلكَحؽ  -ٖٗ

 حٓظٌَ٘ ٗـْ حُي٣ٖ ػٖٔ حإلكَحؽ ٍٝكٞ حُؼَٝ  -ٗٗ

 ٍ ٣ؼخٓالٕ ك٢ حُٔـٖ ٓؼخِٓش ٣ًَٔش ًخٕ ٗـْ حُي٣ٖ ٝٗـَس حُي -٘ٗ

 ًخٗض ٗـَ حُيٍ طولق ػٖ ُٝؿٜخ ٝٛٔخ ك٢ حُٔـٖ  -ٙٗ

 ٗؼَص ؿٔخػش حإلٛالف رخُلَكش ُ٘ـخس ٗـْ حُي٣ٖ  -6ٗ

 حألَٓحء حٌُخ٤ِٓش ٣وَٕٝ حُؼخىٍ ػ٠ِ كٔخىٙ  -1ٗ

 حطلوض ؿٔخػش حإلٛالف ٝحُٞكيس ػ٠ِ هِغ حُؼخىٍ  -5ٗ

 ١ز٤ؼش ٗؼذ َٜٓ طَكٞ حُظِْ ٝحُظخ٤ُٖٔ  -ٓ٘

أَٓ ٗـْ حُي٣ٖ رخإلكَحؽ ػٖ أه٤ٚ حُؼخىٍ ػ٘يٓخ ٝؿيٙ ٌٓزال ك٢  -ٔ٘

 ه٤ٞىٙ 

 حٗظَ٘ حُلٔخى ك٢ َٜٓ رٔزذ حُِٔي حُؼخىٍ ٝكخ٤ٗظٚ  -ٕ٘

 ٣َ١ن حإلٛالف ٜٓٔي ٤ٍٓٔٞ  -ٖ٘

 ك٤خس حُِٜٔل٤ٖ ًِٜخ ٓظخػذ ٝٛؼٞرخص ٣ظلِٜٔٞٗخ رٔؼخىس  -ٗ٘

إٔ ٣٘لن ٓخٍ حُيُٝش اال ك٢ ٜٓخُلٜخ حُظ٢ طؼٞى ػ٤ِٜخ  ال ٣٘زـ٢ -٘٘

 رخُو٤َ 

 أٗخٍص ٗـَس حُيٍ رَٔػش حُوزٞ ػ٠ِ حُٔظآ٣َٖٓ  -ٙ٘

 ُْ ٣ـي ٗـْ حُي٣ٖ ك٢ حُوِحٗش ٟٓٞ أُق ى٣٘خٍ كو٢  -6٘

 : طو٤َ حإلؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ :  :  ّٕ

 طلخؿؤ ٗـْ حُي٣ٖ ك٢ حُو٤َٜ ر    -ٔ

 كٜخٍ ٓ٘ـخٍ (  –ٓو١ٞ ىٓ٘ن  –خٍ آٓي ) كٜ             

 ٝهغ ٗـْ حُي٣ٖ ٤ٍٛ٘ش ك٢  -ٕ

 كٜخٍ آٓي (  –كٜخٍ حَُكزش  –) ٓٞهؼش ى٤ٓخ١                       

 ؿيٙ (  –هخُٚ  –حُٜخُق آٔخػ٤َ ) ػْ ٗـْ حُي٣ٖ  -ٖ

 حُٜخُق آٔخػ٤َ -ٗ

 ٓؼظٍِ ٤ُِٔخٓش (  –هخثٖ حُؼٜي  –) ػٕٞ ُ٘ـْ حُي٣ٖ                  

 ٣ًَْ ٝىٝى (  –رو٤َ  –ٗؼذ َٜٓ ) ؿزخٕ  -٘

 ال٤ٛخ (  –ٟؼ٤لخ  –ًخٕ ٤ٓق حُي٣ٖ كخًٔخ ) ػخىال  -ٙ

 ٓٞىحء ر٘ض حُلو٤ٚ (  –حُلَٗؾ  –أًزَ ػوزش أٓخّ ٗـْ حُي٣ٖ ) حُظظخٍ  -6

1-  ٍٝ  أ٤َٓ (  –٣َُٝ  –حٍُُِح١ٍ ) هخ

 حُؼـٍٞ (  – حُلـخُ –ًخٕ ٗـْ حُي٣ٖ أ٤َٓح ػ٠ِ ) حُؼَحم  -5

 حُوٞح٤ٍُٓش (  –حأل٣ٞر٤ش  –هّٞ ٗـَ حُيٍ ْٛ ) حٌُخ٤ِٓش  -ٓٔ

 ًخٗض ٗـَس حُيٍ رخُ٘ٔزش ُِٝؿٜخ  -ٔٔ

 ك٢ ٓؼٍِ ػٖ ٤ٓخٓظٚ (  –ػزؼخ ػ٤ِٚ  –) ٓ٘يح ُٚ                       

 أًزَ ػوزش ك٢ ٣َ١ن ٗـْ حُي٣ٖ  -ٕٔ

 ىحء ر٘ض حُلو٤ٚ ( ٓٞ –حُظظخٍ  –) حَُّٝ                              

خ ) ػخىال  -ٖٔ ًٔ ح (  –كخًٓيح  –ًخٕ ٤ٓق حُي٣ٖ كخً ًِ  ػخؿ

 ٢٘١ٝ (  –اٍٛخر٢  –أرٞ رٌَ حُؤخٕ ) هخثٖ  -ٗٔ

 رؼي ٝكخس حُِٔي حٌُخَٓ ط٠ُٞ حُلٌْ  -٘ٔ

 ٓٞىحء ر٘ض حُلو٤ٚ (  –٤ٓق حُي٣ٖ  –) ٗـْ حُي٣ٖ                        

 ًخٕ حُٜخُق آٔخػ٤َ  -ٙٔ

 ٓظآَٓح ػ٠ِ ٓٞىحء(  –ٓظآَٓح ػ٠ِ ٗـْ حُي٣ٖ  –) ػٞٗخ ُ٘ـْ حُي٣ٖ   

 حألَٓحء حٌُخ٤ِٓش  -6ٔ

 حٌُخِٕٓٞ ػيىح (  –ٗٔزش ا٠ُ حُِٔي حٌُخَٓ  –) حٌُخِٕٓٞ هِوخ             

 حُوٞح٤ٍُٓش ْٛ هّٞ -1ٔ

 ٓٞىحء ر٘ض حُلو٤ٚ (  –ٗـَس حُيٍ  –) ٗـْ حُي٣ٖ                 

 ٝحُٞكيس  ؿٔخػش حإلٛالف -5ٔ

 ؿٔخػش ه٣َ٤ش (  –ؿٔخػش ٤٘١ٝش  –) ؿٔخػش اٍٛخر٤ش                  

 حُؤخٕ ٖٓ ُػٔخء حإلٛالف ٝحُٞىس ك٢  -ٕٓ

 حُوخَٛس (  –كِذ  –) ىٓ٘ن                                              

 ُْ طَٜ ٍٓخُْ ٗـْ حُي٣ٖ ا٠ُ ىحٝى  -ٕٔ

 ألٕ كخِٜٓخ َٟ(  –ألٕ كخِٜٓخ هظَ  –) ألٗٚ طَى َٜٓ                   

 ىحٍ حرٖ ُؤخٕ (  –هِؼش حٌَُى  –ٓـٖ ٗـْ حُي٣ٖ ك٢ ) هِؼش حُـزَ  -ٕٕ

 ىحٍ حرٖ ُؤخٕ ( –هِؼش حٌَُى  –ٓـٖ حُؼخىٍ ك٢ ) هِؼش حُـزَ  -ٖٕ

 ٣خثٔخ ٖٓ حُؼخىٍ (  –ك٣ِ٘خ  –طَى ىحٝى َٜٓ ) ؿخٟزخ  -ٕٗ

 حٌَُى (  –ؿِس  –طَى ىحٝى َٜٓ ٝؿخء ا٠ُ ) ىٓ٘ن  -ٕ٘

 حُو٤َٜ (  –ٗخرِْ  –أط٠ ٓ٘وَ حُلِز٢ ا٠ُ ٗـْ حُي٣ٖ ك٢ ) حٌَُى  -ٕٙ

 ًخٗض حألٗزخف -6ٕ

 هيػش ٤ٌٓٝيس (  –ػلخ٣ٍض ٖٓ حُـٖ  –) ؿ٘ٞى حُلَٗؾ                 

 ح٤ُٜٞى (  –حُظظخٍ  –طِٔم َٗٔ حُوٞح٤ٍُٓش ػ٠ِ ٣ي ) حُلَٗؾ  -1ٕ

 حألػيحء  هخٍ ٗـْ حُي٣ٖ ٣ؼُٞٗخ ...... ُٔٞحؿٜش -5ٕ

 ؿ٤ٖ ه١ٞ (  –أٓٞحٍ ٝك٤َس  –) ؿ٘ٞى ًؼ٤َس                               

 حُؼخىٍ (  –حُظخكَ  –ُوذ ٤ٓق حُي٣ٖ رخْٓ ) حُوخَٛ  -ٖٓ

 َٜٓ (  –٤ًلخ  –كَ ٗـْ حُي٣ٖ ٖٓ حُوٞح٤ٍُٓش ا٠ُ ) ٓ٘ـخٍ  -ٖٔ

 كِٕ ٗـْ حُي٣ٖ ُٞكخس ٝحُيٙ ألٗٚ  -ٕٖ

 ٛٔخ ٓؼًخ (  –هخف ػ٠ِ طلَم حُيُٝش  –) كوي ِٓي َٜٓ                  

 ػ٘يٓخ ٟخم ٛيٍ ٗـْ حُي٣ٖ ُـؤ ا٠ُ -ٖٖ

 ح٤ُؤّ ٝحالٓظٔالّ(  –ٗـَ حُيٍ  –) ٓٔظ٘خٍٙ حُوخٙ                  

 رؼي حٗظٜخٍ ٗـْ حُي٣ٖ ػ٠ِ ريٍ حُي٣ٖ ُئُئ حٗظوَ ا٠ُ  -ٖٗ

 آٓي (  –كٜٖ ٤ًلخ  –٘ـخٍ ) ٓ                                               

خ ٖٓ ) حُ٘خّ  -ٖ٘ ًٓ  آٓي (  –َٜٓ  –حُظخؿَ ح١ٌُ ُحٍ ٗـْ حُي٣ٖ ًخٕ هخى

 حُٔوخ٠٣ش ًخٗض ر٤ٖ  -ٖٙ

 ٗـْ حُي٣ٖ ٝحُؼخىٍ(  –ٗـْ حُي٣ٖ ٝحُـٞحى  –) ٗـْ حُي٣ٖ ٝريٍ حُي٣ٖ 

 ؿخءص حألٗزخء رلٜخٍ آٔخػ٤َ ُيٓ٘ن ٝٗـْ حُي٣ٖ ك٢  -6ٖ

 ؿِس (  –حُو٤َٜ  –) ٗخرِْ                                                 

 ؿخءص حألٗزخء رٔو١ٞ ىٓ٘ن ٝٗـْ حُي٣ٖ ك٢  -1ٖ

 ػٌخ (  –ؿِس  –) حُو٤َٜ                                                  

 رؼي ٓو١ٞ ىٓ٘ن ٍأص ٗـَ حُيٍ -5ٖ

 حُظٞهق ك٢ حُو٤َٜ(  –حُظويّ ٗلٞ َٜٓ  –) حَُؿٞع إلٗوخًٛخ        

 طَى ىحٝى َٜٓ ُ   -ٓٗ

 كزٚ ُ٘ـَس حُيٍ (  –طؼخ١لٚ ٓغ ٗـْ حُي٣ٖ  –) ٣ؤٓٚ ٖٓ حُؼخىٍ          

ح ٗؼَص ٓٞىحء ر   -ٔٗ ًَ  ػ٘يٓخ ٝهغ ٗـْ حُي٣ٖ أ٤ٓ

 حُـ٠ذ (  –حُلَف  –) حُلِٕ                                         

 ١ِزض ٗـَ حُيٍ ٖٓ ُٝؿٜخ  -ٕٗ

 ٓٔخٝٓش ىحٝى(  –هزٍٞ ١َٝٗ ىحٝى  –) ٍكٞ ١َٝٗ ىحٝى              

 ًخٗض ٗـَس حُيٍ ك٢ ٓلزٜٔخ  -ٖٗ

 ٛخىثش ٓظلخثِش (  –ك٣ِ٘ش  –) ؿخٟزش                                     

 ك٢ حُل٤٘٤ٔش (  –كخٍس رَؿٞحٕ  –ىحٍ حُؤخٕ ك٢ ) حُوِؼش  -ٗٗ

 ٓٞىحء ًخٗض  -٘ٗ

 ٖٓ ىػخس حإلٛالف (  –ؿخ٣ٍش ك٢ حُوَٜ  –أّ حُؼخىٍ )                  

 ٣ـذ هِغ حُلخًْ اًح  -ٙٗ
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 ًَ ًُي (  –حرظؼي ػٖ حُلن  –ظِْ حُ٘ؼذ  –) هخٕ حألٓخٗش               

 حطلن حألَٓحء حٌُخ٤ِٓش ػ٠ِ  -6ٗ

 ٓلخًٔظٚ (  –هظِٚ  –) هِغ حُؼخىٍ ٝحُوزٞ ػ٤ِٚ                              

 ٛ٘ؤص ٗـَس حُيٍ ُٝؿٜخ  -1ٗ

 ٛٔخ ٓؼًخ (  –روَد طلو٤ن ح٥ٓخٍ  –) رِٔي َٜٓ                              

 حُٔخٍ ح١ٌُ ك٢ هِحٗش حُيُٝش ٛٞ ِٓي  -5ٗ

 حُِٔطخٕ (  –حُلٌٞٓش  –) حُ٘ؼذ                                               

 حهظَكض ٗـَس حُيٍ ػ٠ِ ٗـْ حُي٣ٖ  -ٓ٘

 ر٘خء هِؼش ك٢ ٍٟٝش ح٤َُ٘ٔ (  –) ر٘خء ٓي ػ٠ِ ح٤َُ٘                        

 " َٝٛ ٠ٔ٘٣ أكي َٜٓ " حٓظلٜخّ ؿَٟٚ  -ٔ٘

 حالٓظٌ٘خٍ (  –حُظؼـذ  –) حُ٘ل٢                                             

 " ٤ًق حُٔز٤َ ا٠ُ كٌْ َٜٓ " حٓظلٜخّ ؿَٟٚ  -ٕ٘

 حالٓظزؼخى ( –حُظؼـذ  –) حالٓظٌ٘خٍ                                            

 : أًَٔ : ّٖ

 حُؼٖٔ ح١ٌُ ١ِزٚ ىحٝى إل١الم َٓحف ٗـْ حُي٣ٖ ُٝٝؿظٚ ٛٞ ........ -ٔ

 رؼي ٝكخس حٌُخَٓ ط٠ُٞ حُلٌْ ............. -ٕ

ح ػ٠ِ .............  ًَ  ٝرو٢ ٗـْ حُي٣ٖ أ٤ٓ

 ...............ٝ...........................ٖٓ ٓظخَٛ كٔخى حُِٔي حُؼخىٍ  -ٖ

 ...حُؼٖٔ حُزخٛع ح١ٌُ ػَٟٚ ىحٝى ٗظ٤َ ا١الم َٓحف ٗـْ حُي٣ٖ ٛٞ  -ٗ

 ٖٓ ٛلخص ٗـَ حُيٍ ..................ٝ ...............................  -٘

 ٖٓ ػٞحَٓ ح٤ٜٗخٍ حألْٓ ...................ٝ.......................... -ٙ

حُوزَ ح١ٌُ ٍِٗ ػ٠ِ أر٢ رٌَ حُؤخٕ ٝأطزخػٚ ٛٞحػن ٍحػيس ٛٞ  -6

................. 

 هٍَ ٗـْ حُي٣ٖ حالٗٔلخد ٖٓ حَُكزش ُ   .............................. -1

 ط٠ُٞ ...............حُلٌْ رؼي ٝكخس حُِٔي حٌُخَٓ  -5

 ...حُلخًْ ٗخثذ ػٖ ........ ٓخ ػيٍ ، كبٕ ظِْ أٝ حٗلَف ٝؿذ  -ٓٔ

 ٓئُق حُوٜش ٛٞ حألٓظخً ....................... -ٔٔ

 ُٝؽ ٗـَس حُيٍ ٛٞ ........................... -ٖٔ

 ًخٗض ٗـَ حُيٍ .............. طزخع ٝط٘ظَٟ .  -ٗٔ

 ٗؼذ َٜٓ ٗؼذ ُط٤ق ........................................... -٘ٔ

ٌْ َٜٓ حُؼوزخص حُظ٢ طوق أٓخّ ٗـْ حُي٣ٖ ك٢ ك -ٙٔ

.................،.................،.......... 

حطلن حألَٓحء ػوذ ٝكخس حٌُخَٓ ػ٠ِ  -6ٔ

................................ٝ.................... 

ُـؤ ٗـْ حُي٣ٖ ا٠ُ ٓ٘ـخٍ ٤ُلظ٢ٔ ٖٓ  -1ٔ

 ..................................... 

ك٢ هِؼش ....................  حػظوَ كوَ حُي٣ٖ حرٖ ٤ٗن ح٤ُ٘ٞم -5ٔ

 رٔزذ ................... 

حُٔوخ٠٣ش إٔ ٣ؤهٌ ٗـْ حُي٣ٖ ............. ٣ٝؤهٌ حُـٞحى  -ٕٓ

...................................ٝ... 

 طٞك٢ حٌُخَٓ ك٢ ........................................ -ٕٔ

 ػخّ........................َٝٛ ٗـْ حُي٣ٖ ا٠ُ ىٓ٘ن ك٢ ............ -ٕٕ

خ ٗـْ حُي٣ٖ ٖٓ َٜٓ ٣طِزخٕ ٓ٘ٚ ............................ -ٖٕ ًٔ  ؿخء ػ

 أٍَٓ ٗـْ حُي٣ٖ ًظخرًخ ا٠ُ ػٔٚ آٔخػ٤َ ٣طِذ ٓ٘ٚ ................ -ٕٗ

حٓظطخػض حُـخ٣ٍظخٕ .............ٝ................. رغ حُلَهش ر٤ٖ  -ٕ٘

 ٗـْ حُي٣ٖ ٝأػٔخٓٚ . 

 ٍٍٓٞ ىحٝى ا٠ُ ٗـْ حُي٣ٖ ٛٔخ .................ٝ..................... -ٕٙ

 أهزَ حَُٓٞالٕ ٗـْ حُي٣ٖ ر  ........................................... -6ٕ

 طؼـذ ٗـْ حُي٣ٖ ٖٓ كي٣غ ح٤َُُٖٞٓ ُ   ...............................  -1ٕ

 ٓوخرَ ..............................أٍحى ىحٝى ا١الم َٓحف ٗـْ حُي٣ٖ  -5ٕ

 " ُٞ ًخٕ ٣َ٣ي هظِ٘خ ٓخ أروخٗخ ٌٛٙ حُٔيس " حُوخثَ : .................. -ٖٓ

 أٍِٓض ٓٞىحء ا٠ُ حُٜخُق آٔخػ٤َ ُ  ............................... -ٖٔ

 ٓو٢ حألَٓحء حٌُخ٤ِٓش ػ٠ِ حُِٔي حُؼخىٍ رٔزذ ..................... -ٕٖ

 ذ َٜٓ ٣ٜزَ ٌُ٘ٚ ال ٣ٌٔض ػٖ ................................ٗؼ -ٖٖ

 طلَى ًٓٞذ ٗـْ حُي٣ٖ ٓظـٜخ ا٠ُ َٜٓ رؼي ٣ّٞ ٖٓ ُٝٛٞٚ ..... -ٖٗ

 ٛ٘خى ًثخد ٝػؼخُذ ك٢ ٝؿٚ ٗـْ حُي٣ٖ ٢ٛ ........ٝ............ -ٖ٘

 ٜٗلض ٗـَ حُيٍ ُٝؿٜخ إٔ ٣٘٘ت ؿ٤٘خ ٖٓ ..................... -ٖٙ

 ٗـَ حُيٍ ......... ُظز٢٘ حُوِؼش رؼ٤ًيح ػٖ ًآرش حُٜلَحء .  حهظخٍص -6ٖ

 ىهَ ٗـْ حُي٣ٖ َٜٓ ٖٓ ػ٘ي ...............طوغ ر٤ٖ ...........ٝ...... -1ٖ

 أَٓ ٗـْ حُي٣ٖ رب١الم َٓحف ................................... -5ٖ

 ......أٍٝ ٢ٗء ح١ٔؤٕ ػ٤ِٚ ٗـْ حُي٣ٖ رؼي إٔ ط٠ُٞ كٌْ َٜٓ ٛٞ  -ٓٗ

 : ٖٓ هخثَ ٌٛٙ حُؼزخٍس ؟ ُٖٝٔ ؟   : ّٗ

 " كٌٔض ػ٢ِ ٣خ ٍد إٔ إًٔٞ ؿخ٣ٍش طزخع ٝط٘ظَٟ " .   -ٔ

 " إ ٖٓ ٣لٌْ َٜٓ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣لؼَ حٌُؼ٤َ " .         -ٕ

 " ٤ًق حُٔز٤َ ا٠ُ كٌْ َٜٓ ؟! " -ٖ

 " َٝٛ ٠ٔ٘٣ أكي َٜٓ ؟ "                       -ٗ

 ٚ رٚ حألػيحء " .              " ٣ؼُٞٗخ ؿ٤ٖ ه١ٞ ٗٞحؿ -٘

 " أٗض ه٤َ ػٕٞ ٢ُ ك٢ ٌٛٙ حُل٤خس " .                     -ٙ

   " " ه٤َح طٜ٘غ ٣خ ٓٞال١ ، ًُي أك٠َ ٖٓ إٔ ٗلَٜ ك٢ ٌٛح حٌُٔخٕ -6

" ال رؤّ ػ٠ِ ٓٞال١ ٓٔخ ٣َٟ ٌٛح هطذ ٤ٔ٣َ رـخٗذ ػِّ ٓٞال١  -1

 ٝك٤ِظٚ حُٞحٓؼش" 

 ك٤ٚ "  " طؼِْ ٣خ ٤ٗن ريٍ ٓخ ٗلٖ -5

 " كَ ٓٞكن ٝكٌَس ٍحثؼش "  -ٓٔ

 " ٛلوش ٍحرلش ٣خ ٓٞال١ "   -ٔٔ

 " أٗظْ أ٢ِٛ ٝػ٤َ٘ط٢ ٝٓل٢ آٓخ٢ُ ٝٓؼوي ٍؿخث٢ ..... " -ٕٔ

 " أٍأ٣ض ٣خ ٓٞال١ ٌٛح حُي٣٘خٍ حُـي٣ي "  -ٖٔ

 " حُٞحؿذ ٣يػٞى ٣خ ٓٞال١ كٔظ٠ طِز٢ ىحػ٤ٚ؟! " -ٗٔ

 " حُٔالّ ػ٠ِ ٓٞالٗخ حُٔؼظْ ِٓطخٕ َٜٓ ٝحُ٘خّ ٝٓ٘وٌ حُؼَد "  -٘ٔ

 : ػَِ ُٔخ ٣ؤط٢  : ّ٘ 

 حرظٜخؽ ػٞحّ حُ٘خّ ٣ظ٤ُٞش حُِٔي حُؼخىٍ كٌْ َٜٓ .  -ٔ

 ٍؿزش ٗـْ حُي٣ٖ أ٣ٞد حُ٘و٤ٜش ك٢ حالٗظوخّ ٖٓ حُلَٗؾ .  -ٕ

كِع ٍٝى ح٠ُ٘ٔ ٍٝٗٞ حُٜزخف ك٤٘ٔخ ػِٔظخ رب١الم َٓحف ٗـْ حُي٣ٖ  -ٖ

 ٝٗـَ حُيٍ . 

ًٔخ .  -ٗ  ػٞىس ىحٝى ٖٓ َٜٓ ا٠ُ حٌَُى ٣خث

 حؿظٔخع ىػخس حإلٛالف ك٢ ىحٍ أر٢ رٌَ حُؤخٕ .  -٘

 كَف حُِٔي حُؼخىٍ رٔخ كيع أله٤ٚ ٗـْ حُي٣ٖ .  -ٙ

 ٝهغ هزَ ط٤ُٞش ٓق حُي٣ٖ ِٓي َٜٓ ػ٠ِ ٗـْ حُي٣ٖ ٝهغ حُٜخػوش  -6

 ٍؿزش ٗـَ حُيٍ إٔ ٣٘ظ١َ ٗـْ حُي٣ٖ ؿِٔخٗخ ٛـخٍح .  -1

 آَحع ٗـْ حُي٣ٖ رخَُى ػ٠ِ حُـٞحى حُٔظلَ  -5

 ٓـ٢ء طو٢ حُي٣ٖ ٝٓـ٤َ حُي٣ٖ ٖٓ َٜٓ ا٠ُ ىٓ٘ن .  -ٓٔ

 أه٠ٜ حُِٔطخٕ حٌُخَٓ حر٘ٚ ٗـْ حُي٣ٖ ػٖ َٜٓ .  -ٔٔ

 حٓظؼخٗش ٗـَ حُيٍ روخ٢ٟ ٓ٘ـخٍ .  -ٕٔ

 ُظالّ . هَٝؽ حُوخ٢ٟ ك٢ كخُي ح -ٖٔ

 حؿظٔخع حألَٓحء حٌُخ٤ِٓش ٝحُٔخهطٕٞ ػ٠ِ حُؼخىٍ  -ٗٔ

 حٗٔلخد ٗـْ حُي٣ٖ ٖٓ كٜخٍ حَُكزش ، ٝٓٞحكوش ٗـَ حُيٍ .  -٘ٔ

 ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حٗظٜخٍ ٗـْ حُي٣ٖ كبٗٚ ًخٕ هِوخ .  -ٙٔ

 حُٔٞحكوش حُل٣ٍٞش ُ٘ـْ حُي٣ٖ ػ٠ِ ٓوخ٠٣ش حُـٞحى  -6ٔ

 .  ُْ ظَٜ حالٓظؼخٝ ػ٠ِ ٝؿٚ ٗـْ حُي٣ٖ -1ٔ

 حرظٜخؽ حُؼٞحّ رٔويّ حُِٔي حُؼخىٍ ِٓي َٜٓ  -5ٔ

 طَٟ ٗـَس حُيٍ أٗٚ ال أَٓ ٣َطـ٠ ٖٓ أَٓحء ر٢٘ أ٣ٞد  -ٕٓ

 ٣ُخٍس ػٔخى حُي٣ٖ ٝٓ٘وَ حُلِز٢ ُ٘ـْ حُي٣ٖ .  -ٕٔ

 أَٓص ٓٞىحء ربهخٓش ح٣ُِ٘خص ك٢ َٜٓ .  -ٕٕ

 ا١خُش ىحٝى كظَس ٓـٖ ٗـْ حُي٣ٖ ُٝٝؿظٚ .  -ٖٕ

 ف ٝحُٞكيس . كَكض ؿٔخػش حإلٛال -ٕٗ

 طٔ٘ض ٗـَس حُيٍ إٔ ٣ط٤َ رٜخ حُٜٞىؽ ا٠ُ هِؼش حُـزَ .  -ٕ٘

 حُِٜٔلٕٞ ال ٣ًَٕ٘ٞ ا٠ُ حَُحكش .  -ٕٙ

 اٗ٘خء هِؼش ؿ٤َ هِؼش ٛالف حُي٣ٖ .  -6ٕ

 ٓٞىحء ر٘ض حُلو٤ٚ أًزَ ػوزش .  -1ٕ

 حٗوالد حُوٞح٤ٍُٓش ػ٠ِ ٗـْ حُي٣ٖ .  -5ٕ

 آٍخٍ ا٠ُ ىحٝى ٖٓ ٣ٞٛٔٚ رخٕ ٗـْ حُي٣ٖ ٤ٓوزٞ ػ٤ِٚ .  -ٖٓ

 : أؿذ ػٖ حألٓجِش ح٥ط٤ش  : ّ٘

 : ٤ًق طْ ارؼخى حُـ٘ٞى ػٖ ٗـْ حُي٣ٖ ُٝٝؿظٚ ؟ ُٝٔخًح ؟  ّٔ

 : ٓخًح ١ِذ حُِٔي حُؼخىٍ ٖٓ ىحٝى رخٌَُى رؼي أَٓ ٗـْ حُي٣ٖ ؟  ّٕ

 : ٓخ ٓٞهق ٓٞىحء ػ٘يٓخ ػِٔض روَٝؽ ٗـْ حُي٣ٖ ٖٓ ٓلزٔٚ ؟  ّٖ

 : ٓخ ٤َٜٓ ٗـْ حُي٣ٖ رؼي هيػش حألٗزخف ؟  ّٗ
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: حًًَ ٓٞهق ًَ ٖٓ )حُؼخىٍ ٝٓٞىحء ر٘ض حُلو٤ٚ ( ٓٔخ كيع ُ٘ـْ  ّ٘

 حُي٣ٖ . 

: حًًَ ٤١َٖٗ ٖٓ ح١َُٝ٘ حُظ٢ ػَٟٜخ ىحٝى ػ٠ِ ٗـْ حُي٣ٖ  ّٙ

 ٤ُوَؿٚ ٖٓ ٓلزٔٚ . 

ٗـْ حُي٣ٖ حُؼوزخص حُظ٢ طلٍٞ ىٕٝ ُٝٛٞٚ ا٠ُ كٌْ َٜٓ . : كيى  6ّ

 ٟٝلٜخ . 

 : ٤ًق ىهَ ٗـْ حُي٣ٖ ىٓ٘ن ريٕٝ كَد أٝ ػ٘ق ؟  1ّ

: حطٜلض ٗـَس حُيٍ رخًٌُخء ُِوَٝؽ ٖٓ ٓل٘ش حُلٜخٍ. ٟٝق  5ّ

 ٓز٤٘خ ىٍٝ هخ٢ٟ ٓ٘ـخٍ . 

 : ٓخ حألٗزخف حُظ٢ رَُص كـؤس ؟ ٝٓخ كٌخ٣ش حُلَٗؾ حُٜٔخؿ٤ٖٔ ؟  ّٓٔ

 : ٝحُٕ ر٤ٖ ٓٞهق حُؼخىٍ ٝحُؤخٕ ٖٓ حُوزٞ ػ٠ِ ٗـْ حُي٣ٖ .  ّٔٔ

 : ٓخ حُ٘خٍ حُٔ٘ظؼِش ك٢ َٜٓ حُظ٢ ٣ـذ إٔ ٣طلجٜخ ٗـْ حُي٣ٖ ؟ ّٕٔ

 : ٓخ ٓٞهق ٗـْ حُي٣ٖ ٖٓ ىػٞس ػ٤ٔٚ إلٗوخً ٗـْ حُي٣ٖ ؟  ّٖٔ

 : طؼَٝ ٗـْ حُي٣ٖ ُٔؤُم رٔزذ أػٔخٓٚ . ٟٝق ًُي حُٔؤُم .   ّٗٔ

 َس حُيٍ ُِوَٝؽ ٖٓ ٌٛح حُٔؤُم ؟ : ٓخًح حهظَكض ٗـ ّ٘ٔ

 : ُو٢ حُؼخىٍ ؿِحء حُظخ٤ُٖٔ حُؼخرؼ٤ٖ . كٔخ ٓظخَٛ ظِٔٚ ٝػزؼٚ ؟ ّٙٔ

 : الؿظٔخع حألَٓحء حٌُخ٤ِٓش ٓزذ ٝٗظ٤ـش . ٟٝق ًُي .  6ّٔ

 : ٓخ حُٜلخص حُظ٢ أػـزظي ك٢ ٗو٤ٜش ٗـَ حُيٍ ؟  1ّٔ

٠ُ : ٓخ حُيحكغ ٍٝحء آٍخٍ ًظخد ٍٝى ح٠ُ٘ٔ ٍٝٗٞ حُٜزخف ا 5ّٔ

 حُٜخُق آٔخػ٤َ ؟ 

: ٝٛلض ٗـَ حُيٍ ٗـْ حُي٣ٖ رٜلخص طـؼِٚ ٣ظـِذ ػ٠ِ  ّٕٓ

 حُ٘يحثي . حًًَٛخ .

    طِو٤ٚ حُ٘لٞ ُِٜق حُؼخُغ حإلػيحى١ 
ٍطخرغ ٣ًٌَ رؼي ٓظزٞػٚ ٤ُٟٞلٚ ٣ِ٣َٝ ؿٟٔٞٚ ٝ : ٛٞ  حُز  ي

 ٣ٜٝق إٔ ٣لَ ٓلِٚ رؼي كٌكٚ. ارٜخٓٚ

٠ٔٔ٣ ) ريٍ حٌَُ ٖٓ ًَ ( ٝٛٞ ٓخ حُزيٍ حُٔطخرن :  -ٔ أٗٞحع حُزيٍ :

 ططخرن ك٤ٚ حُزيٍ ٝحُٔزيٍ ٓ٘ٚ ٝطٔخ٣ٝخ ك٢ حُيالُش :

  +}حْٓ اٗخٍس }ٌٛح /ٌٛٙ/ٌٛحٕ /ٛخطخٕ/ٛئالء / أُٝجي /ًُي /طِي

 ريٍ ٓطخرن :  ٓؼَف رخٍ 

 ط٤ٌِٔ هزَ حُٔزظيأ . /   ٓـظٜي  ط٤ٌِٔ* ٌٛح 

 ريٍ ٓطخرن َٓكٞع رخ٠ُٔش . ٓـظٜي  حُظ٤ٌِٔ* ٌٛح 

  ُوذ  ػِْ إلٗٔخٕ / رِي  : ريٍ ٓطخرن 

 : ٓزخٍى ريٍ ٓطخرن َٓكٞع رخ٠ُٔش .   ٓزخٍى* ك٠َ حَُث٤ْ 

 ٗـخع : ريٍ ٓطخرن ٜٓ٘ٞد رخُلظلش .  هخُيحً * إ هخثي حُـ٤ٖ 

  ػِْ + ُوذ  : ٗؼض 

 ٗؼض ٓلَى َٓكٞع  /  ؿ٤ِٔش  رالىٗخ* َٜٓ 

 حُـ٤ٖ ٗـخع : ٗؼض ٓلَى ٜٓ٘ٞد  هخثي* إ هخُيحً 

 : ًِٔش ططخرن ٓخ هزِٜخ ك٢ حُيالُش ػ٠ِ حُٔؼ٠٘ 

ح٣ٌُٖ أٗؼٔض ػ٤ِْٜ : ريٍ ٓطخرن  َٛح١حٛيٗخ حَُٜح١ حُٔٔظو٤ْ 

ً )ػخىس ٓخ طٌٕٞ ٖٓ ٗلْ كَٝف حُٔزيٍ ٓ٘ٚ(  ٜٓ٘ٞد رخُلظلش  ُ٘ٔلؼخ

  . ًخًرش )ٗخ٤ٛش ريٍ ٓطخرن ٓـٍَٝ ( ٗخ٤ٛشرخُ٘خ٤ٛش 

يٍ ٓ٘ٚ ٣َٝطز٢ ر٤ٔ٠َ ريٍ حُزؼٞ ٖٓ ًَ:٣ٌٕٞ حُزيٍ ؿِءحً ٖٓ حُٔز -ٕ

هَأص حٌُظخد /  ٜٗلٚ /  أؿِزٚ /  ٓؼظٔٚ /  أًؼَٙ /    ٣ٓؼٞى ػ٤ِٚ

ٖٓ ًَ ٜٓ٘ٞد  رؼٞكٌَ ٓخ ٓزن : ريٍ   رؼ٠ٚ / أهِٚ /  ػِؼ٤ٚ 

 ٓلَ ؿَ ٠ٓخف ا٤ُٚ . ك٢رخُلظلش ٝحُٜخء ٤َٟٔ ٓز٠٘ 

   ر يٍ حُزؼٞ ٖٓ ًَ ٖٓ حٌُٖٔٔ أال ٣َطز٢ ر٤ٔ٠َ ) ر١َ٘ إٔ ٣ؤط٢

١َٜٓ ريٍ  كخُ ٓزخكخٕ ١َٜٓ ٝ ٓؼٞى١ ٓؼطٞكخً ػ٤ِٚ ( : 

 رؼٞ ٖٓ ًَ َٓكٞع رخ٠ُٔش

 َّػ٤٘خٕ ال طٜٔٔٔخ حُ٘خٍ ػ٤ٖ رٌض ٖٓ ه٤٘ش هللا ٝػ٤ٖ رخطض طل

 ك٢ ٓز٤َ هللا 

 ُٚٗوِذ ٝحُِٔخٕحَُٔء رؤٛـ٣َٚ ح       حَُٔء رؤٛـ٣َٚ هِزٚ ُٝٔخ 

٣ٌٕٞ حُزيٍ ٓٔخ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٚ حُٔزيٍ ٓ٘ٚ ٝال ٣٘لَٜ حالٗظٔخٍ:ر يٍ  -ٖ

حٌُظخد/ أِٓٞرٚ / ٓؼخ٤ٗٚ / هَأص   ػ٘ٚ ٣َٝطز٢ ر٤ٔ٠َ ٣ؼٞى ػ٤ِٚ  .

  أكٌخٍٙ / ٓطٍٞٙ / ًِٔخطٚ / ٛللخطٚ 

. ٓخ ٓزن ريٍ حٗظٔخٍ ٜٓ٘ٞد رخُلظلش ًَ  

ٌُّأِٓٞد حُٔيف ٝح : 

 ؿخٓي ٓز٢٘ ػ٠ِ حُلظق كزٌح ال كزٌح ٓخ٢ٟ  ٗؼْ ٝ رجْ كؼَ ٓخ٢ٟ

 ٓز٢٘ )ًح(حْٓ اٗخٍس ٓز٢٘ ك٢ ٓلَ ٍكغ كخػَ

٤َٟٔ  -حْٓ ٍٓٞٛٞ  -٠ٓخف ُٔؼَكش  -ٓؼَف)حٍ(   )أٗٞحع حُلخػَ(

 ٓٔظظَ ٣لَٔٙ حُظ٤٤ِٔ رؼيٙ 

 ٜٙٞاػَحد حُٔو 

ك٢ ٓلَ ٍكغ ٓزظيأ ٓئهَ،حُلؼَ ٝحُلخػَ ك٢ ٓلَ ٍكغ هزَ ٓويّ)ٗؼْ 

 حُؼَٔ حُٔالّ(

 ٜٓ٘خ ح٠ُٔخٍع ٝال حألَٓ ( . ٣ؤط٢أكؼخٍ حُٔيف ٝحٌُّ أكؼخٍ ؿخٓيس ) ال 

  ٌُّرؼيٛٔخ  ٣ؤط٢) كزٌح ، ال كزٌح (  ك٢حُٔوٜٞٙ رخُٔيف ٝح

 ٓزخَٗس .

  . حُٔوٜٞٙ رخُٔيف أٝ حٌُّ ٣ؼَد ٓزظيأ ٓئهَ َٓكٞع 

  : ) ٍٞ٣ـُٞ إٔ ٣ظويّ حُٔوٜٞٙ ػ٠ِ حُلؼَ " ٗؼْ ، رجْ ) ك٘و- 

 حُوِن ، ك٤ؼَد ٓزظيأ َٓكٞع ) كو٢ ( هزَٙ حُـِٔش رؼيٙ .حُٜيم ٗؼْ 

  ) اًح ٝؿيٗخ رؼي ) ٗؼْ ، رجْ ( حْٓ ٌَٗس ) ٓـَى ٖٓ أٍ ٝحإلٟخكش

 ٗؼِْ إٔ 

 ) حُلخػَ / ٤َٟٔ ٓٔظظَ ، ٝطؼَد حٌَُ٘س ) ط٤٤ِٔ ٜٓ٘ٞد   

ٍحإلكٔخٕ . ٛلشٗؼْ   -ٓؼخ 

  ٤ًق ٣ؤط٢ ٓئحٍ حالٓظلخٕ  ؟ 

 ّٔ-  ٓيف ٝأػَد حُٔوٜٞٙ .حٓظوَؽ أِٓٞد 

 ؽ / ٛ٘خ ٗٔظوَؽ حألِٓٞد ًخٓالً ) حُلؼَ ، حُلخػَ ، حُٔوٜٞٙ ( .

 .) ٝحُٔوٜٞٙ ٣ؼَد ) ٓزظيأ ٓئهَ َٓكٞع 

 ّٕ- . حؿؼَ ) هٍٞ حُٜيم ( ٓوٜٞٛخً رخُٔيف 

 كزٌح هٍٞ حُٜيم .  ؽ / حألَٜٓ إٔ طٔظويّ ) كزٌح ( ك٘وٍٞ 

   إٔ ط٠ٔ٘ إٔ طؤط٠ رخُلخػَ ٖٓ أٓخ اًح أٍىص إٔ طٔظويّ ) ٗؼْ ( ا٣خى

 ػ٘يى

كٌؼ٤َحً ٓخ ٣وطت حُزؼٞ هخث٤ِٖ )ٗؼْ هٍٞ حُٜيم( ٗخ٤ٓخً حُلخػَ .كال   

 طْ٘ إٔ حُٜٞحد

 ) ٗؼْ  + ..... +  هٍٞ حُٜيم (.

 -حٓظوَؽ كؼال ُِٔيف ٝػ٤ٖ كخػِٚ :  - ّٖ 

  ْحُلخػَ : حٌُِٔش حُٔٞؿٞىس رؼيٛخ ٓزخَٗس .    كؼَ حُٔيف : ٗؼ 

 حالْٓ ح١ٌُ رؼي ) ٗؼْ ( ك٢ حُـِٔظ٤ٖ حُظخ٤ُظ٤ٖ ؟ ٓخ اػَحد - ّٗ 

  ْحُـٜٞى حُٔزٌُٝش . ػٔالٗؼْ  حُـٜٞى حُٔزٌُٝش . حُؼَٔٗؼ 

 . حُؼخ٤ٗش / ط٤٤ِٔ ٜٓ٘ٞد رخُلظلش . حأل٠ُٝ / كخػَ َٓكٞع رخ٠ُٔش 

 حُٔٔ٘ٞع ٖٓ حَُٜف: 

٤ٛـش ٓ٘ظ٠ٜ حُـٔٞع ) ًَ ؿٔغ ط٤ٌَٔ ٝٓطٚ أُق رؼيٙ كَكخٕ أٝ  -ٔ

 (.  ٓٞحهغ -ٓزخىة  – ٓظخكق – ػالػش / ٓٔخؿي

 أك٠َ ( - ٛلش ػ٠ِ ُٕٝ أكؼَ ) أػظْ -ٕ

 (. ٛلَحء – حُٔوظّٞ رؤُق حُظؤ٤ٗغ حُٔوٍٜٞس ٝحُٔٔيٝىس ) ًزَٟ -ٖ

 حُؼِْ حُٔئٗغ ُزِي أٝ اٗٔخٕ -ٗ

  َٜٓٓ ٣ـُٞ َٛكٜخ أٝ ٓ٘ؼٜخ (  *  ) كِٔط٤ٖ ، ٌٓش ، ٓؼخى  

ٓـٍَٝس رخُلظلش  أػٔن ( َٓس - أك٠َ – ٓزخىة - ّ : حؿؼَ ) ٓؼخُْ

  -: ٝأهَٟ ٓـٍَٝس رخٌَُٔس

ََ * ؽ :  َْ ٍِٗٝٛخ . الري إٔ ٗؼَٔ رط٣َوٍش أك٠   –الري ٖٓ ٓؼخُ

 ) ٓـٍَٝس رخُلظلش ألٜٗخ ٌَٗس ( . 

  * ِْ ِْ حُل٠خٍس ، الري إٔ ٗؼَٔ  ...الري ٖٓ حُٔؼخُ ِْ / الري ٖٓ ٓؼخُ

َِ ) ٓـٍَٝس رخٌَُٔس    ٓٓؼَكش(  ألٜٗخرخُط٣َوِش حألك٠

ٟحُٔ٘خى: 

  حْٓ ٣ًٌَ رؼي أىحس ٗيحء ) ٣خ   ٤ٛخ   أ٣خ   أ١   حُِٜٔس ،أ ٞٛ   (  

حُيٍّ    ٣خ كخٍّ حُٜٔ٘غ حٗظزٚ   أدمحم َٛ كٜٔض : ٍؿزش ك٢ اهزخُٚ ٓؼَ

  أ١ ر٢٘ ال طلوَ حُٔؼَٝف   ٤ٛخ ٓٔخكَح ٓؼي هللا   أ٣ٜخ حُٔئٕٓ٘ٞ حطوٞح 

  هللا

حُٔ٘خى١ أٗٞحع ٓوٜٞىس ٌَٗس ؿ٤َ - ٗز٤ٚ رخ٠ُٔخف - ٠ٓخف - 

  ػِْ ٓلَى - ٌَٗس ٓوٜٞىس

 أٝالً : ٓ٘خىٟ ٠ٓخف ٓؼَ

  .ح٤ُٔخٍس ّٛيأ حَُٔػش ٓخثن ٣خ  ٔ  :

 .ٜٓ٘ٞد ٓ٘خىٟ ٣ٜ٘ذ ك٤ٌٕٞ ٌٝٛح حُ٘ٞع 

   :ػخ٤ٗخً : ٓ٘خىٟ ٗز٤ٚ رخ٠ُٔخف ٓؼَ

 .                     ٜٓ٘ٞد حُ٘ٞع ٣ٌٕٝٞ ٌٛح . ك٢ حُوطخٍ هٌ حُلٌٍ ٓٔخكَح   ٣خٔ
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   .حٓظـلَ هللا ػخ٤ٛخ   ٣خٔ  :ٓوٜٞىس ٓؼَ ػخُؼخً : ٓ٘خىٟ ٌَٗس ؿ٤َ 

 .ٜٓ٘ٞد حُ٘ٞع ٣ٌٕٝٞ ٌٛح

   :ٌَٗس ٓوٜٞىس ٓؼَ ٍحرؼخً : ٓ٘خىٟ

ٓز٤٘خ ػ٢ِ ٓخ ٣َكغ  ٣ٌٕٞ ٌٝٛح حُ٘ٞع. أػي َٗف حُيٍّ أٓظخً   ٣خٔ

 .حالْٓ ػ٤ِٚ

  :هخٓٔخً : ٓ٘خىٟ ػِْ ٓلَى ٓؼَ

 ٣ز٠٘ ػ٢ِ ٓخ ٣َكغ ػ٤ِٚ ٌٝٛح حُ٘ٞع .حؿظٜي ك٢ ١ِذ حُؼِْ دمحم   ٣خٔ

 ػ  ٞحر   ض حإلػ    َحد ۞ ۞ .حالْٓ

ح٠ُٔخثَ ] أٗخ، ٗلٖ، أَٗض، أِٗض، أٗظٔخ، أٗظْ، أٗظٖ، ٛٞ، ٢ٛ، ٛٔخ،  -ٔ

 ٓوِْٚٛ، ٖٛ [ ٓزظيأ ٝٓخ رؼيٛخ هزَ ٓٞحء أ ًخٕ ٌَٗس أّ ٓؼَكش ، أٗخ 

   حُٔـظٜيأٗض  –

حُٔوٜٞٙ رخُٔيف أٝ حٌُّ ، ٣ؼَد ٓزظيأ ٓئهَح ، ٝحُـِٔش هزِٚ  -ٕ

 هزَ ٓويّ . 

   حٌٌُد ، رجْ حُوِن حُٜيمٓؼخٍ : ٗؼْ حُوِن 

 ٍٗٞ  حُؼِْ حالْٓ حُٞحهغ رؼي ) اٗٔخ ( ٣ؼَد ٓزظيأ ، ٓؼخٍ : اٗٔخ -ٖ

حالْٓ حُٞحهغ رؼي ) ُٞال ( ٣ؼَد ٓزظيأ، ٝحُوزَ ٓلٌٝف ٝؿٞرًخ ،  -ٗ

ُِٜي حُ٘خّ  ) حُؼِْ ( ٓزظيأ ٝحُوزَ ٓلٌٝف ) ٝؿٞرخ (   ُؼِْحٓؼخٍ : ُٞال 

 طوي٣َٙ ٓٞؿٞى . 

] ٓزظيأ ٓئهَ [  ٓؼخٍ : ك٢ ٓلخكظش  حْٓ ٌَٗسؿخٍ ٝٓـٍَٝ +  -٘

 ) ٓزظيأ ٓئهَ (ط٤ٌِٔ حُوخَٛس 

ٗٔؤٍ ػٖ هزَٙ كبًح ٝؿيٗخ ٓزظيأ  ، ٛٞ حُٔظْٔ ُٔؼ٠٘ حُـِٔشحُوزَ :  -ٙ

 حُٔزظيأ ٓخُٚ"؟   "رؼزخٍس

 . ٓـظٜيٓؼَ : حُطخُذ   . حُوزَ ٢ٛ حُٔئحٍ شاؿخر 

 أٗٞحع حُوزَ :  ۞

ٗزٚ ؿِٔش ) ظَف ،  -ؿِٔش ) ح٤ٔٓش ، كؼ٤ِش (     ؽ -ٓلَى      د -أ

 ؿخٍ ٝٓـٍَٝ ( 

ٖ ، ٗٔؤٍ ػ٘ٚ  ٛٞ ٖٓ هخّ رؼَٔ حُلؼَ أٝ حطٜق رٚ ،  : حُلخػَ - -6 َٓ  (

 ( ٓؼخٍ : ؿخء دمحم ٤ٖٓ 

حالْٓ حُٞحهغ رؼي حألكؼخٍ حُظخ٤ُش : ] ٣ـذ ، ٣٘زـ٢ ، ٣ِِّ ، ٣لٖٔ ، ٣ـيٍ 

، ٣ٌٖٔ ، ٣ـُٞ [ ٣ؼَد كخػال ، ٓؼَ : ٣ـذ حُؼَٔ ٖٓ أؿَ ٣ُخىس حإلٗظخؽ 

   . 

ٗٔؤٍ ػ٘ٚ  حْٓ ٜٓ٘ٞد ٝهغ ػ٤ِٚ كؼَ حُلخػَ ، : حُٔلؼٍٞ رٚ - -1

. ٓؼخٍ : أًَ حُُٞي حُطؼخّ    . حإلؿخرش ٢ٛ: حُٔلؼٍٞ رٚ ) ٓخًح( رٌِٔش 

 ٓخًح أًَ حُُٞي ؟ حُطؼخّ  

 ٍٛٞ حُٔلؼٍٞ رٚ : ) ْٜٓ (  ۞

، ٌٝٛٙ حألكؼخٍ ًؼ٤َس : ٓؼَ : )  ٣ؤط٢ رؼي كؼَ ٓظؼٍي ُٔلؼٍٞ ٝحكي - -أ

 هَأ حُطخُذ حُيٍّ ( . 

   "ح٤ُخء -  حُٜخء  - حٌُخف  "ح٠ُٔخثَ ح٥ط٤ش -د  

 : ٓؼَ،   ك٢ ٓلَ ٜٗذ ٓلؼٞال رٚ : كؤػَرٜخ اًح حطِٜض رآهَ حُلؼَ  

، ٝؿخُزخ ٓخ رؼي  حُلخ٤ٔ١ٕٞ حُوخَٛس ر٘خٛخ  -رظلٞهٚ  ٓلٔي   ٢أٓؼيٗ  

 َٓكٞع كخػَ : ح٤ٔ٠َُ

 ٛ٘خى أكؼخٍ طٜ٘ذ ٓلؼ٤ُٖٞ :  -ؽ  

ذ (  ِٔ ) ػِْ ،  –* أِٜٛٔخ حُٔزظيأ ٝحُوزَ ٢ٛٝ : ) ُػْ ، ظٖ ، هخٍ ك

) ؿؼَ (  * ٤ُْ أِٜٛٔخ حُٔزظيأ ٝحُوزَ ، ٢ٛٝ حألكؼخٍ  –ٝؿي ، ٍأ١( 

 حُظ٢ طيٍ ػ٠ِ حُٔ٘ق ٝحُٔ٘غ ، ٢ٛٝ : 

 ) ٓ٘ق ، ٓ٘غ ، أػط٠ ،  ًٔخ ، أُزْ ، ٝٛذ ....... ( 

حْٓ ٜٓ٘ٞد ٣ًٌَ ُز٤خٕ ٓزذ كيٝع حُلؼَ ، ٓؼَ  حُٔلؼٍٞ ألؿِٚ : - -5

ح . ٓؼخٍ :) أًحًَ  ًَ  حُ٘ـخف (  ك٢ ٍؿزش: ) ٍؿزش ، أٓال ، كزًخ ، طوي٣

 .  ) ُٔخًح (ٗٔؤٍ ػ٘ٚ رٌِٔش 

، ٓؼخٍ : ) أًُِض حُلؼَ  ٣ٌٕٞ ٖٓ ٗلْ كَٝف:  حُٔلؼٍٞ حُٔطِن -ٓٔ

 ٗي٣ًيح ( . أًال 

  خ ، ٓؼال ، ك٠ال ًٛ ٛ٘خى ًِٔخص طؼَد ٓلؼٞال ٓطِوًخ : ) أ٠ً٣خ ، هٜٞ

ح ، َٓكزًخ ، كوًخ ، ٓزلخٕ ، ٓؼخً ................... ًٞ ح ، رؼًيح ، ػل ًَ ٌٗ ، ) . 

ح ،  -ٔٔ ًَ ٛ٘خى ًِٔخص طؼَد ٗخثزًخ ػٖ حُٔلؼٍٞ حُٔطِن ، ٓؼَ : ) ًؼ٤

ح ، طخٍس ، َٓط٤ٖ ، ؿيح ، كؼ٤ؼخ ... ( ) ًَ ، ٝرؼٞ ( ٓؼخٍ  ًٍ ٗطًطخ ، َٓح

 حَُ٘د (  رؼٞحالؿظٜخى َٝٗرض  ًَ: حؿظٜيص 

 حُلخٍ : ٗؼَكٚ رٌِٔش ] ٤ًق [ ٛ٘خى ًِٔخص طؼَد كخال : -ٕٔ

] ؿ٤ٔؼخ ، ٓؼخ ، ٣ٞٓخ ، ريال ، ػٟٞخ ، ػخٓش ، هخٛش ، ٓخى٣خ ، أىر٤خ ،  

 ٤ٓخ٤ٓخ ، ػوخك٤خ [ 

حالْٓ حُٞحهغ رؼي ] أ٣ٜخ ، أ٣ظٜخ [ ٣ؼَد ٗؼظخ َٓكُٞػخ ، ٓؼَ : أ٣ٜخ  -ٖٔ

 ، حؿظٜي .  حُطخُذ

حْٓ حُظل٤٠َ ) أكؼَ ( + ٌَٗس ٜٓ٘ٞرش ] طؼَد ط٤٤ِٔح ٜٓ٘ٞرخ [  -ٗٔ

خأٗخ أك٠َ ٓ٘ي  ًٔ   . ػِ

حْٓ حُظل٤٠َ ) أكؼَ ( + ٓؼَكش ] ٠ٓخف ا٤ُٚ [ ٓؼَ : َٜٓ أًؼَ  -٘ٔ

 أٓ٘خ  حُزالى

] ٗؼْ ، رجْ [ + ٌَٗس ٜٓ٘ٞرش ] طؼَد ط٤٤ِٔح ٜٓ٘ٞرخ [ رجْ  -ٙٔ

 حٌٌُد .  هِوخ

 حُٜيم  حُوِن] ٗؼْ ، رجْ [ + ٓؼَكش ] طؼَد كخػال [ ٓؼَ : ٗؼْ  -6ٔ

ٛئالء، ًُي طِي ، أُٝجي[ أٓٔخء حإلٗخٍس ]ٌٛح، ٌٛٙ، ٌٛحٗ  ٛخطخٕ،  -1ٔ

 + )أٍ( ريال . 

أٓٔخء حإلٗخٍس ]ٌٛح، ٌٛٙ، ٌٛحٗ  ٛخطخٕ، ٛئالء، ًُي طِي ، أُٝجي[  -5ٔ

 + ٌَٗس ]هزَ[ 

 ٓـظٜي  ١خُذٌٛح  -ٓـظٜي   حُطخُذالكع حُلَم  : ٌٛح     

حالْٓ حُٞحهغ رؼي حٌُِٔخص ح٥ط٤ش : ] ًَ، رؼٞ، ؿ٤ٔغ، ؿ٤َ،  -ٕٓ

 ..[ ٟٓٞ، ًال ، ًِظخ ، ٓؼظْ 

 .  حُطالد٣ؼَد ٠ٓخكخ ا٤ُٚ ، ٓؼَ : أكظَّ ًَ  

ٕٔ-  ، ٢ً ، ُٖ ، ْٕ حُلؼَ ح٠ُٔخٍع حُٔٔزٞم رؤىحس ٜٗذ ٢ٛٝ : ] أ

 كظ٠ ، الّ حُظؼ٤َِ [ 

 .  طٌحًَكظ٠  ط٘ـق٣ؼَد ٠ٓخًٍػخ ٜٓ٘ٞرًخ ، ٓؼَ : ُٖ      

حُلؼَ ح٠ُٔخٍع حُٔٔزٞم رؤىحس ٖٓ أىٝحص حُـِّ ٣ؼَد ٠ٓخٍػخ  -ٕٕ

خ ، ٝٛ ًٓ  ٢ : ٓـِٝ

ٖ، ٓخ، ٓظ٠، ٜٓٔخ، أ٣ٖ،  –] ُْ ، ُٔخ ، الّ حألَٓ ، ال حُ٘خ٤ٛش [    َٓ  ، ْٕ ] ا

 أ٣٘ٔخ ]أىٝحص ح١َُ٘ [ 

ٖ  –ٛٞطي  طَكغٓؼَ : ال   ُي  ٣ـؼَهللا  طظنإ  – ٣٘ـق  ٣ٌحًََٓ

 ٓوًَؿخ . 

 –حألكؼخٍ حُؤٔش : ٢ٛٝ ًَ كؼَ ٠ٓخٍع حطَٜ رٚ ] أُق حالػ٤ٖ٘  -ٖٕ

٣خء حُٔوخ١زش [ طَكغ رؼزٞص حُٕ٘ٞ ٝطٜ٘ذ ٝطـِّ  –ٝحٝ حُـٔخػش 

 رلٌف حُٕ٘ٞ . ٣ِؼزخٕ ، ُٖ ٣ِؼزٞح ، ُْ طٌح١ًَ 

حالْٓ حُٜٔ٘ٞد رؼي حألكؼخٍ حُظخ٤ُش : ] ًل٠ ، ُحى ، حُىحى ، حٓظأل ،  -ٕٗ

 كخٝ ، ١خد .. [ 

ح ، ٓؼَ : حُىحى حُطخُذ حُٔـظٜي  ًِ خ٣ؼَد ط٤٤ٔ ًٔ  .   ػِ

ٕ٘- ، َّٕ َّٕ ٝأهٞحطٜخ : ] ا َّٖ ، ٤ُض ، ُؼَ [  ا ٌُ ، َّٕ َّٕ ، ًؤ  أ

َْ حٜٓٔخ ٣ٌٕٞ ٜٓ٘ٞرخ ٝهزَٛخ ٣ٌٕٞ َٓكًٞػخ . ٓؼَ : إ        ٍ  .  حُؼِ ٞٗ 

ًخٕ ٝأهٞحطٜخ :] ًخٕ، أٛزق، أ٠ٔٓ، أٟل٠، ظَ، رخص، ٛخٍ،  -ٕٙ

 ٤ُْ، ٓخ ُحٍ، ٓخ رَف ، 

ٓخ كظت، ٓخ حٗلي [  حٜٓٔخ ٣ٌٕٞ َٓكًٞػخ ٝهزَٛخ ٣ٌٕٞ ٜٓ٘ٞرًخ . ٓؼَ : 

 ٓلٔي  ٓـظًٜيح  ًخٕ

حالْٓ حُٔلَى ٝؿٔغ حُظ٤ٌَٔ ] حُؼالٓش [  : ٣َكغ رخ٠ُٔش ٣ٜٝ٘ذ  -6ٕ

 رخُلظلش ٣ٝـَ رخٌَُٔس . 

ؿٔغ حُٔئٗغ حُٔخُْ : ٣َكغ رخ٠ُٔش ٣ٜٝ٘ذ رخٌَُٔس ٤ٗخرش ػٖ  -1ٕ

 حُلظلش ٣ٝـَ رخٌَُٔس . 

 حُٔؼ٠٘ : ٣َكغ رخألُق ٣ٜٝ٘ذ ٣ٝـَ رخ٤ُخء .  -5ٕ

 َكغ رخُٞحٝ ، ٣ٜٝ٘ذ ٣ٝـَ رخ٤ُخء . ؿٔغ حًٌَُٔ حُٔخُْ : ٣ -ٖٓ

حألٓٔخء حُؤٔش : طَكغ ٣خُٞحٝ ٝطٜ٘ذ رخألُق ٝطـَ رخ٤ُخء،] أد،  -ٖٔ

 أم ، كْ ، كٞ ، ًٝ [  

حُٔٔ٘ٞع رخَُٜف : ٣َكغ رخ٠ُٔش ٣ٜٝ٘ذ رخُلظلش ٣ٝـَ رخُلظلش  -ٕٖ

 اًح ُْ ٠٣ق أٝ ٣وظَٕ رؤٍ 

َٕ [  ِٝٓٔض ػ٠ِ   -ٍٝأ٣ض َٓٝحٕ   -ٓؼَ :  ] ؿخء َٓٝحٕ      َٓٝح

 أٝالً : طِو٤ٚ حُ٘لٞ :

 : ٤ًق  طـ٤ذ ػ٠ِ ٓئحٍ حالٓظوَحؽ 

 حٓظوَحؽ حُٔ٘خىٟ -ٔ 

( اًح ١ُِذ ٓ٘ي حٓظوَحؽ ٓ٘خىٟ  حرلغ ك٢ حُوطؼش ػ٠ِ كَف  ٔ) 

حُ٘يحء ) ٣خ  ( ػْ حًظذ حٌُِٔش حُظ٢ رؼيٙ ك٢ٜ  حُٔ٘خىٟ  ٓؼَ ٣خ ٗزخد 

ح٥ط٢*اًح ؿخء  ( أٓخ اًح ١ِذ ٓ٘ي طلي٣ي ٗٞع حُٔ٘خىٟ  حطزغ َٕٜٓ ) 

رؼي كَف حُ٘يحء ًِٔظخٕ ػْ كؼَ حألَٓ ك٤ٌٕٞ حُٔ٘خىٟ آخ ٠ٓخف أٝ 
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ٗز٤ٚ رخ٠ُٔخف ٌُٖٝ ٤ًق ٗلَم ر٤ٜ٘ٔخ ؟ اًح ًخٗض حٌُِٔش حأل٠ُٝ ٜٓ٘ٔخ 

ؿ٤َ ٓ٘ٞٗش ٤ُْٝ رٜخ ٣خء ٕٝٗٞ ك٤ٌٕٞ حُٔ٘خىٟ ٠ٓخكخ ٓؼَ ٣خ ٗزخد 

ِْ أٓخ اًح ٣خ ١خُذ حُؼ –٣خ ٢ِٔٔٓ حُؼخُْ -٣خ ػخ٢ِٓ حُٔيٍٓش    –َٜٓ 

ًخٗض حٌُِٔش حأل٠ُٝ ٓ٘ٞٗش أٝ رٜخ ٣خء ٕٝٗٞ ك٤ٌٕٞ حُٔ٘خىٟ ٗز٤ٜخ 

 ٣خ ٤ِٖٔٔٓ حُؼخُْ  -٣خ ػخ٤ِٖٓ رخُٔيٍٓش   –رخ٠ُٔخف ٓؼَ ٣خ  ١خُزخ حُؼِْ 

 *اًح ؿخء رؼي كَف حُ٘يحء ًِٔش ٝحكيس ك٤ٌٕٞ حُٔ٘خىٟ  

 ػِْ ٓلَى (  –ٌَٗس ٓوٜٞىس  –) ٌَٗس ؿ٤َ ٓوٜٞىس 

 ٞحع حُؼالػش ٤ًق ٗلَم ر٤ٖ حألٗ

اًح ؿخء رؼي كَف حُ٘يحء حْٓ اٗٔخٕ أٝ رِي ٣ٌٕٞ حُٔ٘خىٟ ٗٞػٚ ػِْ  -ٔ

 ٣خ كِٔط٤ٖ   ٝأػَحرٚ ٓ٘خىٟ ٓز٢٘ ػ٠ِ ٓخ ٣َكغ رٚ   –ٓلَى ٓؼَ ٣خ دمحم 

اًح ؿخء رؼي كَف حُ٘يحء ًِٔش ٝحكيس ٜٓ٘ٞرش رخ٤ُخ ء أٝ ٓ٘ٞٗش   – ٕ

٣خ  – حؿظٜي  ٣ًٌٕٞ حُٔ٘خىٟ ٌَٗس ؿ٤َ ٓوٜٞىس ٜٓ٘ٞد  ٓؼَ ٣خ ١خُزخ

 ٤ِٖٔٔٓ ٓخػيٝح حُٔلظخؽ 

اًح ؿخء رؼي كَف حُ٘يحء ًِٔش ٝحكيس َٓكٞػش ٣ٌٕٞ حُٔ٘خىٟ ٌَٗس  – ٖ

 ٣خ ١خُذ  –ٓوٜٞىس  ٝاػَحرٚ ٓز٢٘ ػ٠ِ ٓخ ٣َكغ رٚ ٓؼَ ٣خ ِٕٓٔٔٞ 

حُٔ٘خىٟ حٌُٕٔٞ ٖٓ حْٓ اٗٔخٕ ًَٓذ ٣ؼظزَ ٓ٘خىٟ   -ٔالكع ٓخ ٢ِ٣ 

حُٔ٘خىٟ حٌُٕٔٞ ٖٓ حْٓ  – ٕرٌَ ٣خ حرخ  –٠ٓخف ٓؼَ ٣خ ػزي حَُكٖٔ 

٣خ ُػٔخث٘خ أِٛلٞح  –+ ٤َٟٔ ٗٞػٚ ٠ٓخف ٓؼَ ٣خ ١الر٢ حؿظٜيٝح 

 أكٞحُ٘خ      طي٣ٍذ ر٤ٖ ٗٞع حُٔ٘خىٟ

٣خ ِٓٔٔخ ىحكغ  –٣خ أكٔي كخكع ػ٠ِ حُٜالس   -٣خ ١خُؼخ ؿزال هٌ ر٤ي١ 

٣خ ٓؼ٢ِٔ حُٔيٍٓش  –٣خ ٓؼِٕٔٞ حَٗكٞح حُيٍّٝ  –ػٖ حُٔويٓخص 

٣خ ػخَٓ ٗظق حُٔيٍٓش  –٣خ ٗخؿل٤ٖ ال ط٘ٔٞح ٌَٗ هللا  –َ ػ٤ٌِْ رخُٜز

 ٣خ ٗزخد َٜٓ كخكظٞح ػ٤ِٜخ –

 حٓظوَحؽ حُزيٍ -ٕ

 حُزيٍ حُٔطخرن أٝ حٌَُ ٖٓ ًَ 

حرلغ ك٢ حُوطؼش ػٖ حْٓ اٗٔخٕ أٝ رِي ر١َ٘ إٔ ٣ٔزوٚ ُوذ أٝ  – ٔ 

ٝظ٤لش ٗؼَد حْٓ حإلٗٔخٕ ريال ٓطخروخ  ٓؼَ  حكظظق حَُث٤ْ دمحم ٌٓظزش 

حإلٌٓ٘ي٣ٍش  ) دمحم ريٍ (  ٣ـذ حُيكخع ػٖ حُ٘و٤وش كِٔط٤ٖ ) كِٔط٤ٖ 

 ريٍ ( 

ُق حرلغ ػٖ حْٓ اٗخٍس رؼيٙ أُق ٝالّ ٗؼَد حٌُِٔش حُظ٢ رٜخ أ – ٕ 

أٓٔخء  –ٌٛٙ حُٔ٘لش  –طِي حُل٤خس  –ٝالّ ريٍ ٓطخرن ٓؼَ  ٌٛح حُُٞي 

 أُٝجي (–طِي  –ًُي  –ٛخطخٕ  –ٌٛحٕ  –ٛئالء  –ٌٛٙ  –حإلٗخٍس ) ٌٛح 

حرلغ ك٢ حُوطؼش ػٖ ًِٔش ٓ٘ظ٤ٜش ر٤ٔ٠َ ُِـخثذ  ر١َ٘ طٌٕٞ  -ٖ

ؿِءح ٖٓ حٌُِٔش حُظ٢ طٔزوٜخ كبًح ًخٕ ٌٛح حُـِء ٣َُٟ رخُؼ٤ٖ ٗؼَرٚ ريٍ 

ػخى  –هَأص حٌُظخد ٓؼظٔٚ  –رؼٞ ٖٓ ًَ ٓؼَ ٍأ٣ض حُٔل٤٘ش َٗحػٜخ 

حُـ٤ٖ ػِؼٚ أٓخ اًح ًخٕ حُـِء ال  ٣َُٟ  رخُؼ٤ٖ ٝال ِٗٔٔٚ ٗؼَرٚ ريٍ 

 كَكض رخُ ٔظلٞم أهالهٚ . –حٗظٔخٍ ٓؼَ أػـز٢٘ حُظ٤ٌِٔ ًًخإٙ 

 الري إٔ ٣ؤط٢ حُِوذ هزَ حالْٓ ٢ٌُ ٗؼَد حالْٓ ريال . – ٔالكع ٓخ ٢ِ٣  

اًح ٓزن حالْٓ حُِوذ ٗؼَد حالْٓ كٔذ ٓٞهؼٚ ٝحُِوذ ٗؼظخ ٓؼَ  – ٕ 

 ك٠َ دمحم حُوخثي   

ٛ٘خى رؼٞ حٌُِٔخص حُظ ٢  – ٖٝحُوخثي  ٗؼض َٓكٞع  - كخػَ  دمحم -

أؿِزٚ  –ٓؼظٔٚ  –ػِؼٚ  –ٜٗلٚ  –طؼَد ريال رؼٞ ٖٓ ًَ ٓؼَ ) رؼ٠ٚ 

ٚ طؼَد حُظل٤َٜ رؼي ا ؿٔخٍ أٍٝ ًِٔش ٓ٘ – ٗ( ؿِٚ  –أًؼَٙ  –ؿِإٙ  –

 ريال ٓؼَ أكذ ٤ٗج٤ٖ :حُٜالس ٝحًُِخس  

 حٓظوَحؽ حُٔٔ٘ٞع ٖٓ حَُٜف -ٖ 

اًح ١ِذ ٓ٘ي حٓظوَحؽ ٓٔ٘ٞع ٖٓ حَُٜف ٓغ ر٤خٕ حُٔزذ :حرلغ   

ػٖ أَٜٗ كخالص حُٔ٘غ ٖٓ حَُٜف :* ٤ٛـش ٓ٘ظ٠ٜ حُـٔٞع :٢ٛ ًَ 

–ؿٔغ ط٤ٌَٔ ؿخء رؼي أُلٚ كَكخٕ أٝ ػالػش ٝٓطْٜ ٓخًٖ  ٓيحٍّ 

ٓٔخؿي * حْٓ ٓوظّٞ رؤُق  -٤ٓخى٣ٖ . ٓيحكغ  –٣غ ٓ٘خٍ –ٓٔخًٖ 

أَٟٓ ٛـَٟ. * حْٓ  –ؿَك٠  –ػظ٠ٔ  –حُظؤ٤ٗغ حُٔوٍٜٞس : ًزَٟ 

ٗؼَحء  –هِلخء  –كٔ٘خء  –ٓوظّٞ رؤُق حُظؤ٤ٗغ حُٔٔيٝىس : ٛلَحء 

أؿَٔ   –حًزَ  –أًؼَ  –أك٠َ  –ؿٍَىحء.   ٛلش ػ٠ِ ُٕٝ أكؼَ : أػظْ 

زخً  ٣ؤط٢ ًِٔش ٌَٗس ٗؼَرٜخ ط٤٤ِٔ . ٝال أٗٚ رؼي ٌٛٙ حٌُِٔخص   ؿخُ

ٜٓ٘ٞد رخُلظلش ٓؼَ َٜٓ أػظْ حُزالى ك٠خٍس  ًِٔش ك٠خٍس ط٤٤ِٔ 

ٜٓ٘ٞد رخُلظلش ػِْ ٓئٗغ : حرلغ ػٖ أ١ حْٓ رِي ٓؼَ َٜٓ أٝ حْٓ 

 –كِٔس  –ٓؼخ٣ٝش  –ر٘ض أٝ ٍؿَ ٓ٘ظ٢ٜ رظخء َٓر١ٞش ٓؼَ أٓخٓش 

ػؼٔخٕ  –ٕ َٓٝح –ٗؼزخٕ  –١ِلش ػِْ ٓ٘ظ٢ٜ د  ) حٕ ( ٓؼَ ٠ٍٓخٕ 

ػلخٕ ػِْ أػـ٢ٔ  ؿ٤ٔغ أٓٔخء حألؿخٗذ ٝحألٗز٤خء ٓخ ػيح ٓظش ؿ٤َ  –

١ُٞ (ػِْ ًَٓذ  –ٛٞى  –ٗؼ٤ذ  –ٛخُق  –ٗٞف  –ٓٔ٘ٞػ٤ٖ ْٛ ) دمحم 

رٍٞٓؼ٤ي اًح  –ك٠َٓٞص  –هٔخ٣ٍٝٚ  –ط٤ًَذ ِٓؿ٢ ٓؼَ ٤ٓز٣ٞٚ 

١ُِذ ٓ٘ي إٔ طؤط٢ رٌِٔش ٓخ َٓس ٓـٍَٝس حُلظلش ٝأهَٟ ٓـٍَٝس 

ٓٔخؿي حطزغ ح٥ط٢ : حؿؼَ حٌُِٔش هزِٜخ  –ِٔش ٓؼَ ٓيحكغ رخٌَُٔس ك٢ ؿ

كَف ؿَ ػْ ٟغ أُق ٝالّ ك٢ حٌُِٔش ٝحًظذ ؿِٔش ٖٓ ػ٘يى ػْ حًظذ 

     –ٗلْ حُـِٔش ريٕٝ حألُق ٝحُالّ  ٓؼَ ٤ِٛض ك٢ ٓٔخؿي ًؼ٤َس     

ٗلخٍد     -٤ِٛض ك٢ حُٔٔخؿي حٌُؼ٤َس  ٗلخٍد رخُٔيحكغ حُـي٣يس       

كع حُٔٔ٘ٞع ٖٓ حَُٜف ٣َكغ رخ٠ُٔش ٣ٜٝ٘ذ ٣ٝـَ رٔيحكغ ؿي٣يس ال

 رخُلظلش اًح ُْ ٣ؼَف ر  خٍ ُْٝ ٠٣ق ُ   أٍ 

 حٓظوَحؽ حُٔوٜٞٙ رخُٔيف ٝحٌُّ -ٗ     

 أٝال كيى أِٓٞد حُٔيف أٝ حٌُّ حُٔيف ٣زيأ ر   

الكزٌح ( حٌُِٔش حُظ٢ ٗٔيف ك٤ٜخ ٢ٛ  –كزٌح (  ٝحٌُّ  ) رجْ  –) ٗؼْ 

ُؼَٔ حالؿظٜخى   كزٌح حُؼِْ ٝحٌُِٔش حُظ٢ حُٔوٜٞٙ رخُٔيف ٓؼَ ٗؼْ ح

ٌٜٗٓخ ٢ٛ حُٔوٜٞٙ رخٌُّ ٓؼَ رجْ ٛلش حٌٌُد   الكزٌح حُو٤خٗش 

حُٔوٜٞٙ رخُٔيف أٝ حٌُّ أػَرٚ ٓزظيأ ٓئهَ َٓكٞع أٝ هزَ ُٔزظيأ 

( ٓغ ٗؼْ ٝرجْ  ٔٓلٌٝف ٝؿٞرخ كٌْ طوي٣ْ ٝطؤه٤َ حُٔوٜٞٙ  )

ٗش  أٝ حألٓخٗش ٗؼْ حُٜلش  ٣ـُٞ حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ ك٘وٍٞ ٗؼْ حُٜلش حألٓخ

ٌُٖ ٓغ كزٌح ٝال كزٌح ٣ـذ حُظؤه٤َ كو٢  اًح ؿخءص ًِٔش ١ِٝذ ٓ٘ي 

ٓيكٜخ أٝ ًٜٓخ حٓيف رخُلؼَ كزٌح ًّٝ رخُلؼَ ال كزٌح كظ٠ ال طوغ ك٢ 

أهطخء ٓؼَ حٓيف حُٔالّ ك٘وٍٞ كزٌح حُٔالّ ًّٝ حإلٍٛخد ك٘وٍٞ ال كزٌح 

ْ حُلخػَ كظوٍٞ ٗؼْ حُؼَٔ حإلٍٛخد أٓخ اًح حٓظويٓض ٗؼْ ٝرجْ كال ط٘

حُٔالّ ٝرجْ ػٔال حإلٍٛخد طًٌَ إٔ كخػَ ٗؼْ ٝرجْ ُٚ أٍرغ  ٍٛٞ 

ٓٔظظَ ٝك٢ ٌٛٙ   - ٠ٖٓخف ا٠ُ ٓخ ك٤ٚ أٍ  -ٕٓؼَف ٣ؤٍ  – ٢ٛٔ 

حْٓ حٍُٔٞٛٞ ٖٓ  – ٗحُلخُش ٣ؤط٢ رؼيٙ ط٤٤ِٔ ٓؼَ ٗؼْ ػٔال حُ٘ـخف 

ٖٓ طٜخكذ  ُِؼخهَ ٝٓخ  ُـ٤َ حُؼخهَ ٓؼَ ٗؼْ ٓخ طلؼِٚ حُو٤َ ٝ رجْ

  ح٣ََُ٘ .

حٌُ٘ق ك٢ 

 *********************************حُٔؼخؿْ

 حُٜٔخىٍ ٗؤط٢ رخُلؼَ ٜٓ٘خ  – ٕحٌُِٔش حُـٔغ ٗؼٞى ُِٔلَى أٝال        – ٔ

ٌٗ٘ق ك٢ رخد حُلَف  - ٗٗـَى حٌُِٔش ٖٓ كَٝف ح٣ُِخىس        – ٖ

 –ُٔوخى٣َ حألٍٝ كَٜ حُلَف حُؼخ٢ٗ ٓغ َٓحػخس حُلَف حُؼخُغ  ٓؼخٍ :  ح

 هيٍ ) رخد حُوخف كَٜ حُيحٍ ٓغ حَُحء (  –ٓويحٍ 

 كظق  ) رخد حُلخء كَٜ حُظخء ٓغ حُلخء (  –حٓظلظق  –حٓظلظخف     

اًح ٝؿيٗخ حُلؼَ حُؼالػ٢ حُٔـَى ٝٓطٚ أٝ آهَس كَف حألُق َٗى  – ٘ 

 حألُق ا٠ُ أِٜٛخ حُٞحٝ أٝ 

ح٤ُخء   ٗؼَف أَٛ حألُق ؿخُزخ ػٖ ٣َ١ن ح٠ُٔخٍع حُٔلظٞف أُٝٚ        

 أٝ حُـٔغ أٝ حُٜٔيٍ 

 –ٗـَى حٌُِٔش ٖٓ كَٝف ح٣ُِخىس  –حُلؼَ حٓظوخّ  –ٓؼخٍ : حٓظوخٓش  

ٗؤط٢ رخ٠ُٔخٍع حُٔلظٞف أُٝٚ ٣َ وّٞ     ُ٘ؼَف أَٛ ح٥ُق   –هخّ 

 ٌٗ٘ق ػٜ٘خ ك٢    ) هّٞ (           

 –ٌٗ٘ق ػٜ٘خ ك٢ ) ٤َٗ  –ٗؤط٢ رخُٜٔيٍ ٗٞال ٤ٗٝال  -خٍ  ٗ  –حُٔ٘خٍ  

) ٍٞٗ 

 ٌٗ٘ق ػٜ٘خ ك٢ ) ٤ٗذ (  –ؿٔؼٜخ أ٤ٗخد  –حُ٘خد   

الكع إٔ حٌُِٔش حُظ٢ ٣طِذ حٌُ٘ق ػٜ٘خ ؿخُزخ طٞؿي ك٢ حُوطؼش  – ٙ

ك٤ـذ حَُؿٞع ا٤ُٜخ ُ٘ؼَف ٓؼ٘خٛخ   ٓؼخٍ : إ ٗؼْ هللا ال طؼ ي  ) ٌٗ٘ق 

 ػٖ طؼي ك٢ ػيى (

ؼي حُل٤خس ِٜٓش    ) ٌٗ٘ق ػٖ طؼ ي ك٢ ػخى ٝأَٛ حألُق ٝحٝ ُْ ط  

 كٌ٘٘ق ك٢ ػٞى ( 

طل٣ٌَ ال ٗؤط٢ رخ٠ُٔخٍع ٖٓ حُلؼَ ح٣ُِٔي   ٓؼخٍ : حٓظـخد ال  – 6

 ٗوٍٞ ٣ٔظـ٤ذ ك٤ٌٕٞ أَٛ 

أُق ٣خء ٌُٖٝ  ٗـَىٛخ ٖٓ كَٝف ح٣ُِخىس ك٤ٌٕٞ حُلؼَ ؿخد ٠ٓٝخٍػٚ 

 (٣َ ـٞد ك٤ٌٕٞ أَٛ       حألُق ٝحٝح) ؿٞد 

حألكؼخٍ ػ٠ِ ُٕٝ حكظؼَ ٝحُظخء ٠ٓؼ لش ٓؼظٜٔخ طزيأ رٞحٝ ٝهِزض  – 1

 حُٞحٝ طخًء ٝأىؿٔض ك٢ طخء 

أِٜٛخ أٝطلي  كظَىٛخ ا٠ُ أِٜٛخ ٝطلٌف  –حكظؼَ   ٓؼخٍ : حطلي    

 كَٝف ح٣ُِخىس   ) ٝكي ( 

 –حطٜق  –حطْٔ  –حطْٜ  –حطو٠  –حطَٜ  –ٝٓؼخٍ ٌٛٙ حٌُِٔش ) حطلن   

َٝٛ  –حطوي ( ٓخىطٜخ  ) ٝكن  –حطؼن  –حط٠ق   –َ حطٌ –حطٔغ  –حطٔن 
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   –ٟٝق  –ًَٝ  –ٝٓغ  –ٝٓن  –ٝٛق  –ْٝٓ  –ْٝٛ  –ٝه٠  –

 أَٓ ( –حثظَٔ ( ٌٗ٘ق ػٜ٘خ ك٢ ) أهٌ  –ٝهي ( ٓخػيح ) حطوٌ  –ٝػن 

حٟطـغ       –حٛطزؾ  –حٛطزَ  –حٛط٘غ  –ًِٔخص ٓؼَ  ) حٟطَد  – 5

ػٖ طخء حكظؼَ كٔخىس ٌٛٙ ( طلٌف ٜٓ٘خ حألُق ٝحُطخء ك٢ٜ ٓ٘وِزش 

 ٟـغ (  –ٛزؾ  –ٛزَ  –ٛ٘غ  –حألكؼخٍ ) َٟد 

حٌُِٔش حٌُٔٞٗش ٖٓ كَك٤ٖ ال ٣ٞؿي رٜخ ط٠ؼ٤ق ٣َى ا٤ُٜخ حُلَف  - ٓٔ

 حُٔلٌٝف

ِٓ ٔش  ...  ( حُلَف  -ِٓ ؼش  –ِػ ظش  –ِٛ زش  –ِٛ ِش   -ػِ وش   –ٓؼخٍ ) 

ٝٓغ   –ٝػع  –ٝٛذ   -َٝٛ  –حألٍٝ ٌٍٓٔٞ ً٘ق ػٜ٘خ ك٢ ) ْٝٓ 

ُُـش  .. ( حُلَف حألٍٝ ٠ّٓٔٞ أٝ  –ًُ َس  –أم  –(  ٓؼخٍ آهَ : ) أد 

 ُـٞ      (      –ًَٝ  –أهٞ  –ٓلظٞف  ٌٗ٘ق ػٜ٘خ ك٢ ) أرٞ 

 خ ) ىّ ٣ٝي (  كٌ٘٘ق ػٜ٘خ ك٢ ى٢ٓ ٣ٝي١ أٓ    - 

ْٟ ( ٌٗ٘ق ػٜ٘خ ك٢  –حُلؼَ ح٠ُٔؼق ٣لي ط٠ؼ٤لٚ ٓؼَ ) ٗي  – ٔٔ

 ْٟٔ (  –رخد ) ٗيى 

ٛ٘خى ًِٔخص ٣ٜؼذ حٍُٞٛٞ ا٠ُ أَٛ حألُق أِٜٛخ ٌٝٛٙ أٓؼِش   - ٕٔ

 رخَُؿٞع ا٠ُ حُٔؼـْ ح٢٤ُٓٞ 

 ٓخىطٜخ  حٌُِٔش  ٓخىطٜخ  حٌُِٔش  ٓخىطٜخ  حٌُِٔش 

 أٍحى 

 ا٣يحع 

 أػخٍ 

 أػخٕ 

 أؿخٍ 

 طَحع 

 حٓظطخع 

 ١خهش 

 ٓؼ٤خٍ

 ٣ٍي

 ٝىع

 ػٍٞ 

 ػٕٞ 

 ؿٍٞ

 ٍٝع 

 ١ٞع 

 ١ٞم

 ػ٤َ

 

 ٤ٓيحٕ 

 ٓخء 

 ٗخٍ 

 ح٤ٜٗخٍ 

 حُٜخٓش 

آٍ حألَٓ 

 ا٤ُٚ

 ح٥ٕ 

 ح٤ُؤّ

 ٤ٓخؽ 

) ٓخكش 

  ) 

 ٤ٓي

 ٙٞٓ 

 ٍٞٗ 

 ٍٞٛ 

 ّٞٛ 

 أٍٝ 

 أ٣ٖ 

 أ٣ْ

 ٓٞؽ 

) ٓٞف 

 ) 

 رٜخء 

 –أؿخى 

 ؿٞحى

 كخثَ 

 حُلخؿش 

 ؿخء 

 –ك٤خس 

 ك٤خء 

 حهظخٍ 

 ٣ٍخٟش  

 ح٤ُٔخٓش 

 رٜٞ  

 ؿٞى

 –كٍٞ 

 ك٤َ 

 كٞؽ 

 ؿ٤ؤ 

 -ك٤ٞ 

 ك٢٤ 

 ه٤َ 

  ٍٝٝ 

 ّٞٓ 

 حُٔؼـْ ػٜ٘خ ك٢ًِٔخص ٤ًٝل٤ش حٌُ٘ق 

حُ٘ظخء ٗظٞ   حإلٗٔخٕ أْٗ حألػ٠خء ػ٠ٞ حُلز٤ذ كزذ حُز٤جش رٞأ

حُؼخٍ ػ٤َ ح٣يحع ٝىع ٣ٍخٟش  حَُهخء ٍهٞ ح٤َُٔحع ٍٝع ػَٝحص ػَٟ

 ٤ِٓحٕ ُٕٝ حُظوٟٞ ٝه٠ ٓؼش ٝٓغ ػخىس ػٞى  ٗٔظَى ٍىىٍٝٝ 

حُي٤ٗخ ىٗٞ ٓخء ٓٞٙ  ٓٔخص ْٝٓ حالهظزخٍ هزَ حُظخ٣ٍن أٍم حُي٣ٞحٕ ىٕٝ

ه٤خٍ ه٤َ ٍحثلش ٍٝف ؿلخء ؿلٞ  حٟطَ ٍَٟ حٟطَحد َٟد

حطٌخء  ٓـخٍ ؿٍٞ ٤ٓؼخى ٝػي ؿخثِس ؿُٞ حُو٤خٓش هّٞ ح٤ُٔخٓش ّٓٞ

حُزئّ رؤّ أد أرٞ ٗٔظؼ٤ي  ًٝؤ حَُهخء ٍهٞ ح٤ُٔؼخم ٝػن حُيّ ى٠ٓ

ح٥رخٍ  حُلخثوٕٞ كٞم حُـ٤َس ؿ٤َ حُـخٍ ؿٍٞ ػ٤خد ػٞد ػٞى حُ٘ٔخء ٗٔٞ

ؿخ٣ش ؿ٢٤ ٗلخء ٗل٠ حطٔن ٝٓن  رؤٍ أٍٟ ٍأٟ حُـي ؿيٝ حُظؼخٕٝ ػٕٞ

حُٔؤٟٝ أٟٝ  حُلخؿش كٞؽ حأل١ٝخٕ ١ٖٝ ط٤ٔ٘ش ٗٔٞ ٛزش ٝٛذ ٓزيأ ريأ

ٝػن ٓٔش ْٝٓ ٛلش ٝٛق ػوش  ٣ل٢٤ ك١ٞ حالطلخى ٝكي حألرٞحد رٞد

حُل٣َش  حُو٤خىس هٞى حػظيحء ػيٝ هٞح٤ٖٗ هٖ٘ ٝٓخثَ َٝٓ ط٘ظ٠ٌ ٌٗٞ

ح٤ُٔجش ٓٞء حإلٍحىس  كٍَ حٗظيحى ٗيى ػ٘ٞحٕ ػٕ٘ٞ حُظ٠خٖٓ ٟٖٔ

٤ٓ٘خء ٠ٗٝ ٣و٤ٖ ٣وٖ حٛظِ ُِٛ حٌُخث٘خص  ٍٝى حؿظ٤خُ ؿُٞ حٗظ٤خم ٗٞم

٤ٛزش ٤ٛذ  حُل٤خء ك٢٤ ح٤ُ٘ش ٟٗٞ حالٓظـالٍ ؿَِ حُطخػش ١ٞع ًٕٞ

حُ٘خّ ّٗٞ ىحء ىٝأ حَُؿخء ٍؿٞ  حُٞرخء ٝرؤ حُز٤يحء ر٤ي حالٓظؼخًس ػًٞ

                    ٤ٓيحٕ ٤ٓي حًُِخس ًُٞ ؿ٤ّٞ ؿ٤ْ حُ٘وخء ٗو٠ حُٔٔخء ٓٔٞ

 **: النحو : 
رخُز٤جش ٗظخكظٜخ ،  ػزؼضإٔ ٣ي حإلٗٔخٕ  حُؼَٜ ٌٛح" ُٞكع ك٢  ّٔ

حػِؼٚ  حُٔـظٔغٝىَٓص  ًَ ٝحًٟلخ ، كظ٠ أٛزلض حُز٤جش ِٓٞػش .  طي٤ٓ

 ٗظخكشك٢  طوَٜٝح. ك٤خ أر٘خء حألٓش حٌُزَٟ ال  حُـٔخٍكزجْ ػٔال ط٣ٞ٘ٚ 

 "  ر٤جظٌْ

 أػَد ٓخ طلظٚ ه٢ .    - أ

 حٓظوَؽ ٖٓ حُؼزخٍس حُٔخروش :  –د 

 حٓٔخ ٓٔ٘ٞػخ ٖٓ حَُٜف ٝر٤ٖ ٓزذ حُٔ٘غ .  -ٕري٤ُٖ ٓوظِل٤ٖ .    -ٔ

 ٓ٘خىٟ ٝر٤ٖ ٗٞػٚ ٝأػَرٚ . -ٖ

 أِٓٞد ًّ ٝكيى أًٍخٗٚ ، ٝأػَد حُٔوٜٞٙ رخٌُّ .  -ٗ

 أر٘خء ( ؟  –حُز٤جش  –٤ًق طٌ٘ق ك٢ حُٔؼـْ ػٖ : ) حألٓش  -ؽ

ػ٠ِ إٔ طٜزق َٜٓ ىُٝش  َٜٕٓٝ: " ٣خ أر٘خء ح١ُٖٞ : اٌْٗ  ّٕ

، ٝطؼُِ حُٔ٘خًٍش حُ٘ؼز٤ش  حُؼ٤ِٔشػ٣َٜش ، طوّٞ ػ٠ِ حألْٓ 

حُوطخع حُوخٙ رٔٔج٤ُٞظٚ ، ك٤ٜخ  ٣وّٞ حُظ٢ٝطٜ٘ٞ رخُٔٞم حهظٜخىٛخ 

ٖٓ حُظ٤ٔ٘ش  حالٓظلخىسك٘ؼْ حُؼَٔ طلو٤ن حُؼيحُش حالؿظٔخػ٤ش ح١ٌُ ٠٣ٖٔ 

 "  حُٜيفٌٛح  طلو٤نػخثيٛخ . أ٤ُْ ك٢ حُٔويٍٝ 

 أػَد ٓخ طلظٚ ه٢ :       - أ

 حٓظوَؽ ٖٓ حُلوَس حُٔخروش :  -د

 ٓ٘خىٟ ٝر٤ٖ ٗٞػٚ ٝأػَرٚ .  -ٔ

 ٝأػَرٜخ .  حألٓٔخء حُظ٢ ؿخءص ريال ٝر٤ٖ ٗٞػٜخ -ٕ

 ٗؼظخ ٝر٤ٖ ٗٞػٚ .  – ٗٓوٜٞٛخ رخُٔيف ٝر٤ٖ كخػِٚ .     -ٖ

 ٛٞد حُوطؤ ك٤ٔخ ٢ِ٣ :  -ؽ

 ٣خ ٓط٤ؼًخ ٝحُي٣ي : حُٔ٘خىٟ ) ٓط٤ؼخ ( ػِْ .  -ٔ

 ٗؼْ ٓخ ٣ظل٠ِ رٚ حإلٗٔخٕ حُٜيم : ) حُٜيم ( : ٗؼض َٓكٞع .  -ٕ

 ) ٓٔخؿي ( حْٓ ٓـٍَٝ رخٌَُٔس .  –َٗٔ ػ٠ِ ٓٔخؿي ًؼ٤َس  -ٖ

ك٢ حُ٘لْ كٌَٛخ ٝٓ٘خػَٛخ ، ٝهي  ػٔخ حإلكٜخف" حُظؼز٤َ ٛٞ  ّٖ

ح٤ُِْٔ  حُظؼز٤َؿخ٣ظ٘خ ، ك٤خ ٓلزخ ُِـش : إ  ٣ٌٕٞٛٞ ٌٛح حُظؼز٤َ رخُِـش 

 ِٓٔٞءسحُِـ٣ٞش ًِٜخ  كخُٔؼخؿْٛٞ حُـخ٣ش حُٔؼ٠ِ ، ك٘ؼْ حُؼِْ ػِْ حُِـش ، 

، كٌْ ٖٓ حُٔؼخؿْ طيػٞ ا٠ُ  حُؼَر٤شرخألُلخظ حُظ٢ ىهِض ا٠ُ حُِـش 

حُللخظ ػ٠ِ حُِـش ، كبًح ًخٕ حإلٗٔخٕ ٗخؿلخ ك٢ حُظؼز٤َ رِـش ك٤ٜلش 

  ك٢ حُظؼز٤َ " ٗخؿلخًخٕ 

 أػَد ٓخ طلظٚ ه٢ .          - أ

 حٓظوَؽ ٖٓ حُلوَس ٓخ ٢ِ٣ :  –د 

 ٗؼظًخ ٝحًًَ ٗٞػٚ .  -ٕريال ٓطخروخ ٝر٤ٖ ػالٓش اػَحرٚ .           -ٔ

 َف ٓغ ًًَ حُٔزذ .    ٓٔ٘ٞػخ ٖٓ حُٜ -ٖ

 ٓ٘خىٟ ٝحًًَ كٌٔٚ ، ٝٗٞػٚ .  -ٗ 

 أِٓٞرخ ُِٔيف ٝأػَد حُٔوٜٞٙ .  -٘

ٟغ ًِٔش : ) ٓزخىة ( ك٢ ؿِٔظ٤ٖ رل٤غ طٌٕٞ َٓس ٓـٍَٝس  –ؽ 

 رخُلظلش َٝٓس ٓـٍَٝس رخٌَُٔس 

، ٝإ حإلٗٔخٕ  حُؼظٔخء: " أر٘خء َٜٓ، إ َٜٓ طلظوَ رؼِٔخثٜخ  ّٗ

ٞػش ٖٓ حألٛيحف حُؼظ٤ٔش ، ٣ٝٔؼ٠ ػ٠ِ ٌٛٙ حألٍٝ طلًَٚ ٓـٔ

إٔ ٣وِٜٞح حُؼَٔ ٖٓ  ؿ٤ٔؼًخٍُِٞٛٞ ا٤ُٜخ ، ٝػ٠ِ أر٘خء ح١ُٖٞ  ؿخٛيح

ك٢ ًَ ٓـخٍ ، كلزٌح حإلهالٙ ك٢ حُؼَٔ ٝاهخٓش  ٍكغ ٍأّ َٜٓأؿَ 

 ٓ٘خ٣ٍغ ػظ٤ٔش ٖٓ أؿَ ح١ُٖٞ " 

 حٓظوَؽ ٖٓ حُلوَس حُٔخروش ٓخ ٢ِ٣ :  –أػَد ٓخ طلظٚ ه٢ .      د  -أ

 ٓوٜٞٛخ رخُٔيف ٝأػَرٚ .  -ٕٝحًًَ ػالٓش اػَحرٚ .         ٓ٘خىٟ -ٔ

 ٓٔ٘ٞػخ ٖٓ حَُٜف ٓغ ًًَ حُٔزذ .  – ٗريال ٝر٤ٖ ٗٞػٚ .         -ٖ

 كؼال ٠ٓخًٍػخ ٜٓ٘ٞرًخ .  -٘

 أػَد ٓخ طلظٚ ه٢ ٓغ ًًَ حُٔزذ ك٤ٔخ ٢ِ٣ :  –ؽ 

خ ك٢ ػِٔي  ٓٞح١ً٘خ٣خ  -ٔ ًٜ  ًٖٓ ٓوِ

خ ك٢ ػِٔي .  ٓٞح٣ٖ١خ  -ٕ ًٜ  ًٖ ٓوِ

ٓخ٤ٓش ، ٣ئى٣ٜخ حُٔؼِٕٔٞ ؿ٤ٔؼْٜ ُِٜ٘ٞٝ  ٍٓخُش: " حُظؼ٤ِْ  ّ٘

ؿٌحء حَُٝف ٝحُؼوَ ٤ًِٜٔخ ، ٝػ٤ٌِْ حُللخظ ػ٠ِ  ٝحُوَحءسرخُٔـظٔغ ، 

٣ُخٍس حٌُٔظزخص ؛ ألٜٗخ ٗخكٌس حإلٗٔخٕ ػ٠ِ حُٔؼخٍف ٓؼظٜٔخ ، ك٘ؼْ 

س ح٣َُٔؼش ، كبٕ حُؼِْ ٖٓ حُوَحء أك٠َحُوَحءس ، ٝحُوَحءس حُٔظؤ٤ٗش  ػٔال

 رخُؼِّٞ ٖٓ أؿَ ١ٌْٝ٘ "  طٌٔٔٞحَٓآس حُؼَٜ ، ك٤خ ىحٍٕٓٞ 

 أػَد ٓخ طلظٚ ه٢ .             -أ 

 حٓظوَؽ ٖٓ حُلوَس حُٔخروش ٓخ ٢ِ٣ :  –د 

 ٓٔ٘ٞػخ ٖٓ حَُٜف ٓغ ًًَ حُٔزذ .   -ٔ

 أِٓٞرخ ُِٔيف ، ٝحًًَ ٗٞع كخػِٚ .  -ٕ

 ٓ٘خىٟ ٝحًًَ كٌٔٚ .  – ٗريال ٝر٤ٖ ػالٓش اػَحرٚ .                   -ٖ

 ؿِٔش طوغ ٗؼظخ .  -ٙط٤ًٞيح ٝحًًَ ػالٓش اػَحرٚ .                   -٘

" حُٔظؼِٕٔٞ " حؿؼَ ٌٛٙ حٌُِٔش ك٢ ؿِٔش ٓوٜٞٛخ ُِٔيف ٣ـذ  –ؽ 

 طؤه٤َٙ .  
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ح١ُٖٞ  ٓزخىة ه٤ٔش ٗؼ٤ٖ رٜخ ك٠ ٌٛح أٛلخد ؿ٤ٔؼخ: " ٗلٖ  ّٙ

١ٌْٝ٘  ٛٞٗٞحَُ٘ه٠ ٝ ٗٔٞى ٝ ٗؼْ هِوخ حُٞكخء ١ُِٖٞ ، ك٤خ أر٘خء ح٤َُ٘ 

 " .  حَُه٠ٝ حؿٌُٞح ُٚ حُؼطخء ، كخُٞكخء ٣َ١ن حُظويّ ٝ  ٝحكلظٞٙ

 حٓظوَؽ ٖٓ حُؼزخٍس حُٔخروش :   -أػَد ٓخ طلظٚ ه٢ .             د   -أ 

 حٓٔخ ٓٔ٘ٞػخ ٖٓ حَُٜف ٓغ ر٤خٕ حُٔزذ . – ٕريال ٝ ر٤ٖ ٗٞػٚ   – ٔ

 كؼال ٜٓ٘ٞرخ ٝ ر٤ٖ حألىحس .  – ٗٓ٘خىٟ ٝ ر٤ٖ ٗٞػٚ ٝ أػَرٚ       – ٖ

 ٓوٜٞٛخ رخُٔيف ٝ أػَرٚ .   – ٘ 

  ٓٓؼَكظ٤ٖ ٓوظِلظ٤ٖ ٝر٤ٖ ٗٞػٜٔخ   -ٙ 

أىم ًِٔش ) ٓظخكق ( ك٢ ؿِٔظ٤ٖ رل٤غ طٌٕٞ ٓـٍَٝ رخُلظلش َٓس  –ؽ 

 ٝرخٌَُٔس َٓس أهَٟ .

أكخَٟ ٝ  ٗٔخء ك٤ِ٠خص ال  ٍؿخٍ ٣ٞؿي ٌٓخٕ: " ك٠ ًَ ُٓخٕ ٝ  6ّ 

ٝ ػطخء ، ٣ـَٟ  ًَٓخ٣ؤُٕٞ ؿٜيح ك٠ ٓز٤َ آؼخى ٖٓ كُْٜٞ ٣ل٠٤ٕٞ 

، ػَٔٛخه٠َحء ال ٠٘٣ذ  ً٘ـَسهللا ػ٠ِ أ٣ي٣ْٜ حُو٤َ ، هِٞرْٜ 

، ٛئالء  أريحُو٤َٛخ كال ٣و٤ذ ظْٜ٘   حُظٔخٓخ٣وٜيٛخ حُيح٢ٗ ٝحُوخ٢ٛ 

 كخٓغهللا ػ٠ِ حألٍٝ ، ٗؼْ حُٜلزش ٛلزظْٜ ، ْٛ أكي ٍٛٞ ٍكٔش 

 ٣ؤ٣ٜخ حُ٘خد ٝأ٣ظٜخ حُلظخس ا٠ُ حالهظيحء رخُؼظٔخء  أهالهْٜ " 

 أػَد ٓخ طلظٚ ه٢ .                                      -أ 

 حٓظوَؽ ٖٓ حُلوَس ٓخ ٢ِ٣ :   -د 

 ريال ٝ ر٤ٖ ٗٞػٚ ٝ ػالٓش اػَحرٚ .  – ٕٓ٘خىٟ ٝ ر٤ٖ ٗٞػٚ .       – ٔ 

 حٓٔخ ٓٔ٘ٞػخ ٖٓ حَُٜف ٝ أػَرٚ .        –ٖ 

 ًِٔش طلظٟٞ كَكخ ٣٘طن ٝ ال ٣ٌظذ .  – ٗ

 أِٓٞد ٓيف ٝكيى حُٔوٜٞٙ رخُٔيف .  -٘  

حؿؼَ ًِٔش حإلهالٙ ك٠ حُؼَٔ ٓوٜٞٛخ رخُٔيف ك٠ ؿِٔش ٖٓ  -ؽ 

 اٗ٘خثي .  

َِ " طظطِذ ٠ٜٗش حألٓش ٝؿٞى  -ى   طيػٜٔخ "  ًٍخث

 أىهَ ) أٍ ( ػ٠ِ حٌُِٔش حُظ٢ طلظٜخ ه٢ ك٤ٔخ ٢ِ٣ ، ٝأػي ٟزطٜخ . 

  ٛ    ٟغ ٓ٘خىٟ ٠ٓخف ٝ ر٤ٖ ػالٓش اػَحرٚ : 

 ٣خ ...........  أػ٤يٝح َُٜٔ ػِٛخ ٝ ٓـيٛخ . 

 ٣خ ...........  أٗلوٚ ك٤ٔخ ٠َٟ٣ هللا ٝ ٣٘لغ حُٔـظٔغ   

، كخُط٣َن حهظ٘خَٜٛٚ ٣ٔ ٤ٛيح: " ٣خ ٗزخد حُؼِْ ٤ُْ ١ِذ حُؼِْ  1ّ

، ٝٛئالء حُِٜٕٔٔٞ حٌُز٣َٟلظخؽ ا٠ُ حُٜٔش  ٛؼذا٠ُ طل٤ِٜٚ 

 حإلٛٔخٍ "  ًِٓٞخا٠ُ أٓلَ حَُٔحطذ، كزجْ  ٤ٓ٘ليٍٕٝ

 أػَد ٓخ طلظٚ ه٢ .  –أ 

 حٓظوَؽ ٖٓ حُلوَس ٓخ ٢ِ٣ :  –د 

 ريال ٝر٤ٖ ٗٞػٚ  – ٕٓ٘خىٟ ٝأػَرٚ .    – ٔ

 ٓٔ٘ٞػخ ٖٓ حَُٜف ، ٝأػَرٚ .  – ٖ

 أِٓٞد ًّ ، ٝكيى أؿِحءٙ ، ٝأػَد حُٔوٜٞٙ رخٌُّ .  – ٗ

 " ارَح٤ْٛ " حؿؼَ ٌٛح حالْٓ ٓـٍَٝح رخُلظلش ك٢ ؿِٔش ٖٓ ػ٘يى  –ؽ 

 أػـز٢٘ حَُؿَ ................. ) أًَٔ حُـِٔش رزيٍ حٗظٔخٍ ( .  –ى 

 حُؼِْ ٝحُظوٟٞ ......... الُٓخٕ ُِ٘زخد ) أًَٔ رظ٤ًٞي ٝأػَرٚ ( .  –ٍ 

٣ٔؼٕٞ  حُٜٔ٘ل٤ٖحُٔالّ ال حُلَد، ًَٝ  ٣لذُْ ًِٚ : حُؼخ 5ّ 

روٞطٜخ،  حؿظَصُظلو٤ن ٓالّ ٣ؼيٍ ر٤ٖ حُـ٤ٔغ، ًْٝ ٖٓ ىُٝش ػظ٠ٔ 

 كطـض ُْٝ طٔظلي ٖٓ حُظخ٣ٍن أكيحػٚ كِحُض كال كزٌح حُلَد" 

 أػَد ٓخ طلظٚ ه٢ .  –أ 

 حٓظوَؽ ٖٓ حُؼزخٍس :  –د 

 أِٓٞد ًّ ، ٓؼَرخ حُٔوٜٞٙ رخٌُّ  – ٔ

 ريال ، ٝر٤ٖ ٗٞػٚ .  – ٖٝر٤ٖ ٗٞػٚ .   ٗؼظخ – ٕ

 ط٤ًٞيح ٓؼ٣ٞ٘خ ٝر٤ٖ ػالٓش اػَحرٚ .   – ٗ

 هزَح ٝحًًَ ٗٞػٚ .  – ٙٓٔ٘ٞػخ ٖٓ حَُٜف .  – ٘  

 أؿ٤ؼٞ حُٔلظخؿ٤ٖ ٣خ ..................... ) ٟغ ٓ٘خىٟ ٓ٘خٓزخ (  –ؽ 

" إ حُؼِْ ٝحُؼَٔ ًالٛٔخ ٖٓ أْٛ ًٍخثِ حُ٘ـخف "   ) ٛٞد حُوطؤ  –ى 

 ك٢ ٌٛٙ حُـِٔش (  

 خِٓش ػ٠ِ ٜٓ٘ؾ حُ٘لٞطي٣ٍزخص ٗ
 حؿظٜي          أػَد ٓخ طلظٚ ه٢  . ١خُذ٣خ  -حؿظٜي  ١خُزخ٣خ  -

" الػز٤ٖ " ٟؼٜخ ك٠ أٍرؼش ؿَٔ رل٤غ طٌٕٞ ك٠ حأل٠ُٝ ٓ٘خىٟ  -

٠ٓخف ٝك٠ حُؼخ٤ٗش ٗز٤ٜخ رخ٠ُٔخف ٝك٠ حُؼخُؼش ٌَٗس ٓوٜٞىس ٝك٠ 

 حَُحرؼش ٓل٠ِ رؤٍ .   

 ك٢ حُؼِْ أهزِٞح  ٍحؿز٣ٖ٤خ  –حُؼِْ أهزِٞح  ٍحؿز٣٢خ  -

 .   ر٤ٖ ٗٞع حُٔ٘خىٟ ك٢ حُٔؼخ٤ُٖ .

حُؼِْ ٓالف حإلٗٔخٕ . ر٤ٖ  ١خُذ٣خ   -حُؼِْ حؿظٜي كظ٠ ط٘ـق  ١خُذ٣خ  -

 ٗٞع حُٔ٘خىٟ ك٠ حُـِٔظ٤ٖ ٝأػَد حالْٓ رؼيٙ . 

حؿؼَ ًِٔش ) ؿ٘ي١ (  ٓ٘خىٟ ٌَٗس ٓوٜٞىس َٓس ٌَٝٗس ؿ٤َ ٓوٜٞىس  -

 َٓس .     

٠ ؿِٔش كخػِٜخ ٓٔظظَ رل٤غ طٌٕٞ ٓوٜٞٛخً ٟغ ًِٔش ) حُؼٕٞ ( ك -

 رخُٔيف ، ٝحٟزطٜخ رخٌَُ٘ . 

 كٍٞ حٌُِٔش حُظ٠ طلظٜخ ه٢ ا٠ُ ريٍ حٗظٔخٍ :  -

 حُ٘ؼذ ٝح١َُ٘ش ( ػْ أػَرٚ . رطُٞش) أػـزظ٢٘ 

 حٓيف ) حُٔوخٝٓش حُؼَر٤ش ( رلؼَ ٣ـذ ك٤ٚ طؤه٤َ حُٔوٜٞٙ .  -

يحء ك٠ حُظؼز٣َ٤ٖ ؟ ػْ ( ٓخ حُلَم ر٤ٖ حُ٘ ١الد٣خ  – حُطالد) أ٣ٜخ  - 

 أػَد ٓخ طلظٚ ه٢ .

 ر٤ٖ ٗٞع حُٔ٘خىٟ ك٤ٔخ ٢ِ٣ ٝأػَرٚ : -

 ٣خ ٓلز٢ حُِـش حُؼَر٤ش كخكظٞح ػ٤ِٜخ  -  

 ٣خ ٓلز٤ٖ حُِـش حُؼَر٤ش كخكظٞح ػ٤ِٜخ  - 

 ٣خ ٓلزٕٞ كخكظٞح ػ٠ِ ُـظٌْ         - 

 ٣خ ٓلز٤ٖ كخكظٞح ػ٠ِ ُـظٌْ  - 

 أػَد ٓخ طلظٚ ه٢ ك٤ٔخ ٠ِ٣:   -

حُوَإٓ  ُـشرِـظٌْ حُؼَر٤ش  كخػظِٝحهخُيس  ،  ُـشٕ حُِـش حُؼَر٤ش ا -

 ح٣ٌَُْ .

 ك٤ٔخ ر٤ٌْ٘.          ط٘خكٔٞح ١الدحؿظٜي١ ، ٣ٝخ  آَحءأ١  - 

ً ٣خ  -    حُل٠َ .  أَٛؿٞىٝح ٣خ  -، ك٠ حُؼـِش حُ٘يحٓش.   ٓظَٔػخ

ً رجْ  -    ٣ز٠ٌ .   ػط٘خٍَُٕٓص رطلَ  -  حُٞٗخ٣ش  ٓالكخ

٣خ  -ال طلظَٔ  َٓحٍطٜخحُـَرش  -حُـَرش َٓحٍس  ًَ -َٓحٍس  ًِٜخحُـَرش  -

 ً  ٍح٣ش حٍُٟ٘ٞ .  ٍحكؼخ

 -ٗؼْ ًِٓٞخً حٌٌُد  -كزٌح حُٔـظٜي٣ٖ   -ٛٞد حُوطؤ ك٤ٔخ ٠ِ٣  :  -

َُ حُٔالّ   طؼُِٔض ٖٓ ٓزخىَة أر٠  -ىحكؼٞح ٣خ أٛ

ٛيص    ٣ؤ٣ٜخ حُؼخ٤ِٖٓ أطو٘ٞح ػٌِْٔ   كزٌح حُؼِْ ، ٝحُـَٜ ال كزٌح   ٗخ

 ٣خ أر٘خإٗخ طلِٞح رخألهالم     -ك٢ حُلي٣وش ػٜخك٤َحً ًؼ٤َس  

   حؿؼَ  ًِٔش " أػظْ " ٓـٍَٝس ٝػالٓش ؿَٛخ حُلظلش َٓس ٝحٌَُٔس 

 َٓس أهَٟ ك٠ ؿِٔظ٤ٖ ٖٓ اٗ٘خثي . 

 حؿؼَ حُٔ٘خىٟ ٌَٗس ٓوٜٞىس   -  ) ٣خ ٤٣َٜٖٓ أهِٜخ ُزِيًْ   ( 

 ًٖ كوٍٞحً ربٓالٓي ،  آال٣ّخ  -

 حػِْ إٔ هللا ٓغ ػزخىٙ حُٔو٤ِٜٖ.     ر٣ٝ٠٘خ 

 ر٤ٖ ٗٞع حُٔ٘خىٟ ك٠ حُـِٔظ٤ٖ .       

         ًًخءً أػـز٢٘ آالّ  – ًًخإٙأػـز٢٘ آالّ  -

 أػَد ٓخ طلظٚ ه٢  .             

 ٓخ حُلَم ك٠ اػَحد ٓخ طلظٚ ه٢ ك٤ٔخ ٠ِ٣:  -

ْْ أَٓ ر ٌٜح  -  .  ٗلٔٚدمحم  حُ٘ز٠ٗؼ

ْْ أَٓ دمحم  -   ٗلٔٚ ر ٌٜح. حُ٘ز٠ٗؼ 

 ٗلٔٚ رٌٜح . دمحمٗؼْ أَٓ حُ٘ز٢  -  

ٌَٗح ٌُْ كوي  كٜٔض حُيٍّ  . ٓخ ٗٞع حُٔ٘خىٟ ؟ ٝٓخ   ٓؼ٠ِّٔ ٣خ  -

 ػالٓش اػَحرٚ ؟ 

              حُلخٍٝم ػَٔ  ٣ؼـز٢٘               ػَٔ حُلخٍٝم  ٣ؼـز٢٘ 

 أػَد ٓخ طلظٚ ه٢ ك٠ حُٔؼخ٤ُٖ .

رالىٗخ ٖٓ حألٝرجش (  أ١  ٓالٓشكٔيح هلل ػ٠ِ   -كالف ٢٤٘ٗ   ٓالٓش) 

 حٌُِٔظ٤ٖ ٓٔ٘ٞػش ٖٓ حَُٜف ؟ ُٝٔخًح ؟ 

 ًلخى ٌٟٗٞ          ٗخ٤ًخ٣خ  -ًلخى ٌٟٗٞ           ٗخى  ٣خ 

 ٓخ ٗٞع حُٔ٘خىٟ ك٠ حُٔؼخ٤ُٖ ؟    

 َٜٓ حؿظٜيٝح ( ر٠٘حؿظٜي ، ٣خ  ٣خ ر٠َُٜ٘ٓ ،  ٣خ أر٘خء)  -

 خىٟ ك٤ٔخ ٓزن .ر٤ّٖ ٗٞع حُٔ٘ 

 ٤ٛخ ........ أطوٖ ػِٔي ) ٟغ ٓ٘خىٟ ٓز٠٘ ٝر٤ّٖ ٗٞػٚ (    -

 ٍِٗ حُالػزخٕ ......... أٍٝ حُِٔؼذ ) ٟغ ريال ٝر٤ّٖ ٗٞػٚ ( -

 حُؼِٔخء ٣ٔظـِٕٞ ........... حُٔوظِلش ُِؼَٝحص  -

 ) ٟغ ٓٔ٘ٞػخ ٖٓ حَُٜف (

 ك٠ أٟ ٓخىس طٌ٘ق ػٖ -
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 -حَُٔآس  -هللا  -طٔظط٤غ  -٤ٛخؿش  - ٛلش -حُظخ٣ٍن  -حُل٤خس  -) حُٔخء  

 -حٓظؼخٗش  -حُ٘خّ -ٓٔش  -كخثو٤ٖ  -حُلخثيس  -حٓظوَ -حإلٗٔخٕ  -حألٓش 

 ٍحثؼش ( -٤ٓ٘خء  -أد  -حرٖ  -حُٔٔخء  –حَُٟخ  -حٓظوخٓش 

  ) ٗؼٔش (  أىهَ ٌٛٙ حٌُِٔش ك٢ ؿِٔظ٤ٖ رل٤غ طٌٕٞ ك٢ حأل٠ُٝ 

 ٓٔ٘ٞػش ٖٓ حَُٜف ٝحألهَٟ َٜٓٝكش ٝأػَرٜخ .

 ًْ ًظذ ٓل٤يس هَأطٜخ !      -ًْ ًظخرخً ك٢ ٌٓظزش حُلَٜ ؟    -

 " ٟٝق ٗٞع ًْ ك٤ٔخ ٓزن ٝأػَد ط٤٤ِٔٛخ "  .    

 ػ٤ٌِْ رخُوَحءس .  " حُ٘زخد " حُ٘زخدأ٣ٜخ  -

 ٗؼض ٓـٍَٝ ( -ٗؼض ٜٓ٘ٞد  -) ٗؼض َٓكٞع  

ٓ٘خىٟ  -حؿظٜيح  "هخُيحٕ " ) ٓ٘خىٟ ٓز٠٘ ػ٠ِ حألُق  هخُيح٣ٕخ  -

 ٓ٘خىٟ َٓكٞع رخألُق ( -ح٠ُْ  ٓز٠٘ ػ٠ِ

 ٗخٛيص حُٔيٍٓش ....... أًَٔ ) رزيٍ رؼٞ ٖٓ ًَ ( .   -

 أكذ حُٜي٣ن .......... ) أًَٔ رزيٍ حٗظٔخٍ ( .  - 

 ٛٞد حُوطؤ :  -

 ٣خ ُحٍػٞ حُزٔظخٕ كخكظٞح ػ٤ِٚ .         -

 . ٗؼْ ٖٓ ٣ظِو٠ حُؼِْ حُٔـظٜي٣ٖ –  

  -ُٔخًح ٓ٘ؼض ٌٛٙ حٌُِٔخص ٖٓ حَُٜف : -

   أهَ( ؟ -ٗؼَحء  -ػظ٢ٔ  -ٓؼخُْ  -ٓٞحى  -) ك٠َٓٞص 

 كٍٞ حُٔ٘خىٟ ك٤ٔخ ٠ِ٣ ٖٓ ٠ٓخف ا٠ُ ٗز٤ٚ رخ٠ُٔخف ٝحُؼٌْ :  -

 ٣خ كخ٢ٓ حُي٣ٖ أٗض حألَٓ .        -

 ٣خ ٢ِٔٔٓ حُؼخُْ حطليٝح .           -

 ٤ٛخ ٤ِٓطخً ُٔخٗٚ طؤىد . -

 حٌُظخد حَُحثغ .   ٛيٟٓـي كْٜ ط٤ٌِٔ  -

 حؿؼَ ح٠ُٔخف ريالً ٝؿ٤َ ٓخ ٣ِِّ . 

"أ٣ٜخ حُطالد، أٓخٌْٓ حُؼِْ ٓ٘خكؼٚ ، كخٓؼٞح ك٠ ٣َ١وٚ ؿخى٣ٖ ال 

ْٖ ٣لَٙ  َٓ ٓظٌخ٤ِٖٓ ُظِٜٞح ا٠ُ حُيٍؿخص حُؼ٤ِخ ، كخُطخُذ حُٔزيع ٛٞ 

 ػ٠ِ ًُي حُٔٔظوزَ ، ك٘ؼْ ١خُزًخ حُٔزيع ، ٝحُطخُذ ٌٍُٔٞ رجْ ١خُزخ  "

 ٛخص ٖٓ حُوطؼش: -ح

 هزَح ُٔزظيأ ٝحًًَ ٗٞػٚ: -ٕٓ٘خىٟ ٓز٤ً٘خ ٝحًًَ ٗٞػٚ:        -ٔ

 كؼاًل ٓز٤ً٘خ ٝحًًَ حُٔزذ: -ٗريٍ حٗظٔخٍ:                       -ٖ

 كؼاًل ٓؼَرًخ ٝحًًَ حُٔزذ: -ٙريٍ  ٓطخرن:                    -٘

 ًخٗٚ:أِٓٞد ٓيف ٝكيى أٍ -1ٗؼظخ ٝحًًَ ٓ٘ؼٞطٚ:            -6

خ رخٌُّ ٝأػَرٚ:             -5 ًٛ ح ٝكيى ٗٞػٚ: -ٓٔٓوٜٞ ًِ  ط٤٤ٔ

 ٠ٓخًٍػخ ٜٓ٘ٞرًخ ٝحًًَ حُٔزذ: -ٕٔكخألً ٝحًًَ ٗٞػٚ:    -ٔٔ

 كؼاًل ٓؼَرًخ رؼالٓش أ٤ِٛش: -ٗٔكؼاًل ٓؼَرًخ رؼالٓش كَػ٤ش:    -ٖٔ

 كؼاًل ؿخًٓيح ٝكؼاًل ٓظَٜكًخ: -٘ٔ

 ػٖ ٝحؿٔغ: -د

 ٣خ ١خُذ ، حُظِّ. -ٗ            ٣خًح حُؼِْ حؿظٜي.     -ٔ

 ٣خ ٓخػ٤ًخ ا٠ُ حُظلٞم ، ال طَٜٔ ػِٔي . -٣٘خ دمحم طلٞم .    -ٕ

 ٣خ أ٣ٜخ حُٔؼِْ ، حؿظٜي. -٣ٙخكالًكخ ، حؿظٜي.           -ٖ

 حؿؼَ حُٔ٘خىٟ حُٔؼَد ٓز٤ً٘خ ٝحُؼٌْ: -ؿ 

 ٣خ كالك٤ٖ ، ال طِٜٔٞح حٍُِحػش. -٣ٕخ ٓؼِْ ، حُظِّ.             -ٔ

 ٣خ ٓؼِٕٔٞ  ، حُظِٓٞح. -٣ٗخٍحًزًخ حُيٍحؿش ، حكٌٍ.     -ٖ

 ٗخى ػ٠ِ حٌُِٔخص ح٥ط٤ش: -ى

    -ًٝ حُٔخٍ         -أُٝٞ حُؼِْ        -ٓؼِٕٔٞ حُٔيٍٓش      -"هللا   

 حُٔو٤ِٜٖ"     -ٍءٝف رخُؼزخى    

 أػـز٠٘ ٝالء حُٔؼ٤ِٖٔ.    -ٔحؿؼَ ح٠ُٔخف رياًل:  -ٛ 

 أػـزض رآٍحء حُطالد . -ٖح٤٣َُٜٖٔ.ٍأ٣ض حٗظٔخء  -ٕ

 حؿؼَ حُظ٤٤ِٔ رياًل:-ٍ

ًًخ.              -ٔ خ . -ٕأػـز٠٘ حُُٞي ِٓٞ ًٔ  أى٠٘٘ٛ حَُؿَ ػِ

 حؿؼَ حُٔوٜٞٙ رخُٔيف ٝحؿذ حُظؤه٤َ َٓس ٝؿخثِ َٓس: -ً

 أه٤ي   "        -ًح حُٔخٍ                  -" حُٔؼ٤ِٖٔ         

 هيٍ حُٔوٜٞٙ : -ُ

 َٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ حُؼخ٤ِٖٓٗؼْ أؿ -ٔ

 ٓٓٓٓٓٓٓٓٗؼْ حُؼٞحد ٝكٔ٘ض َٓطلوخ -ٕ

 ٓٓٓٓٓ/ كظؼْ حُٜلشٓٓٓٓحُز٘ض طـظٜي   ، ك٘ؼْ حُز٘خص  -ٖ

 حُُٞي ٣َ٘د حُؤَ ، كزجْ هِوًخ ..... / كزجْ حُُٞي......... -ٗ

 كَم اػَحر٤ًخ: -ك 

 ٓلزٞد. حُلخٍٝمٓلزٞد.         ،       ػَٔ  ػَٔحُلخٍٝم  -

ْٖ ٗؼْ  - ْٖ ٜخكذ حُٔزيع.         ،        ٗؼْ حَُؿَ ط ًٓ  ٣زيع. ًٓ

ًًخ  ٓخرجْ  -  كؼِظٚ. ٓخطلؼَ حُو٤خٗش.           ،     رجْ ِٓٞ

 ،حُظِٓٞح. ر٠َّ٘ َٜٓ ، حؿظٜيٝح.                   ،  ر٠َ٘ -

 ، حُظِّ. ػزي حَُكٖٔحؿظٜي.                          ،  ٣خ  ر٠ُ٘ -

 ، ٓخٓل٠٘. ٣خٍدِّ ، حؿل٠َُ.                        ،  حُِْٜ -

 .حُُٞي.             ،   حُؼِْ ٓل٤ي ، ٣يٍى ًُي  حُُٞيأكذ ًُي  -

 ٓـظٜي.          ٌٛح، حؿظٜي              ،  حُطخُذ  حُطخُذ٣خ ٌٛح  -

 ٓـظٜي. حُطخُذ، ٌٛح  

 . ُالػذح ٌٛححُ٘لٞ .              ،  كزٌح  ػِْأكذ حُؼِْ ،  -

 حُظلٞم. ػٔاًل ٗؼْ حَُؿَ .                    ،   ٗؼْ  حُِْٔٔ -

 حُؼِْ ، طلٞهٞح  ٗزخدحُؼِْ طلٞهٞح                     ، ٣خ  ٗزخد -

 ، حؿظٜيٟ  ر٤٘ش، ٌُْ ٠٘ٓ حٌَُ٘                  أٟ  ٓؼ٠ِٔ - 

 حُظِّ  حَُؿَ ، ٌٛح، حُظ٠ِٓ                         ، ٣خ  ر٤٘ظ٠أ١  -

 ٛٞد حُوطؤ ٝحًًَ حُٔزذ: -ف

 ٣خ أهلل ، حؿلَ ٠ُ .               * ٣خ حُِْٜ ،ٓخٓل٠٘. -

 ؿخء حألٝالى ٍَٕٓٔٝٝ .          * أكذ حُالػز٤ٖ حُٔلظَٕٓٞ. -

 ٣خٍحًزٕٞ حُيٍحؿش ، حكٌٍٝح.      * أ٣ٜخ حُٔـظٜي٣ٖ ، حكٌٍٝح. -

 كزٌح ح٤٣َُٜٖٔ.٣خًٝ حُٔخٍ ، الطزوَ رٚ.                  *  -

 ٗؼْ حَُؿخٍ حُٔزيػ٤ٖ .                   * حُٜي م ال كزٌح. -

 ًٞٗٞح ٓزيػٕٞ .                     *ػَٔ حرٖ حُوطخد ػظ٤ْ. -

 أػـز٠٘ ح٤٣َُٜٖٔ ٝالثْٜ.             *ٍأ٣ض ٛئالء حُٔؼِٕٔٞ. -

 إ حُؼخٓالٕ ٓزيػ٤ٖ.               * ًخٕ ح٤٣َُٜٖٔ ٓظؼخٕٝٗٞ. -

َف حُي٤ٍٖٓ.                       * ٣َُكْ ح٤٣َُٜٖٔ. - َِ ُٗ 

 أَه٤ي ًٟ ػِْ.                          * ظَ حُٔؼِْ ًًخءٙ ًز٤َ. -

 كيى حُ٘ؼض حُـِٔش ،ٝحًًَ ٓلِٚ حإلػَحر٠: -ع

 ٍأ٣ض ١خُزش ٌِٜٗخ ؿ٤َٔ. -ؿخء الػذ  أهالهٚ كٔ٘ش.           -

 ِٓٔض ػ٠ِ ١خُذ كٞم حُٜٔ٘ش. -ٍأ٣ض ٍ ؿاًل ٣ظلٞم.           -

 كيى حُلخٍ حُـِٔش ٝحًًَ ٗٞػٚ: -ّ

 ػخٕ حُِْٔٔ ٤َٓطٚ ٤١زش. -ؿخء حُُٞي ٝٛٞ ٍَٓٔٝ.         -

 ػخٕ حُِٕٔٔٔٞ ك٠ ٍَٓٝ . -ؿخء حُُٞي ٠٣لي               -

 كيى حُظ٤٤ِٔ ٝحًًَ ٗٞػٚ: -ٟ

ًًخ.-ٖحُىحىص َٜٓ ؿٔخال.                -ٔ  أى٠٘٘ٛ حُؼخَٓ ِٓٞ

ٍُ  -ٗأًِض هٔٔش أٍؿلش .                -ٕ  أٗظ٣َض ٤ًِٞ أٍ

َٜٓ أؿَٔ حُزالى ك٠خٍس                                    -َٙٗرض ُظَ ػ٤َٜح             -٘

َٜٓ أؿَٔ حُزالى ك٠خٍس.                                  -١1خُزخ  َٜٓٛٞحء              -6

 ٍُػض كيحًٗخ ٖٓ أٍُ. -5

 ٤ٖ ٗٞع ًْ:ر -ّ

 ًْ ٓظلٞهًخ ك٠ حُلَٜ. -ًْ ٓؼِْ ك٠ َٜٓ .                    -

 رٌْ ؿ٤٘ٚ حٗظ٣َض حٌُظخد. -ًْ ٖٓ ١الد ، ٣زيػٕٞ.         -

 حهظَ :     

 ٝالثْٜ (. -ٝالءْٛ   -أػـز٠٘ ح٣َُٜٕٔٞ................... )ٝالإْٛ  -ٔ

 ٝالثْٜ (. -الإْٛ ٝ -ٍأ٣ض حُٔؼ٤ِٖٔ......................)ٝالءْٛ  -ٕ

 أر٠ رٌَ (. -أرخرٌَ  -أكذ حُٜي٣ن........................)أرٞرٌَ  -ٖ

 هزَ (. -كخػَ  -ٌٜٓد .                            )ريٍ  حُطخُذٌٛح -ٗ

 هزَ (. -كخػَ  -ٌٜٓد .                            )ريٍ  ١خُذٌٛح  -٘

 ه٤َ (. -ٗؼض  -)ريٍ             ، حؿظٜي.              حُطخُذأ٣ٜخ  -ٙ

 هزَ (. -ريٍ  -، طلٞم.                        )ٗؼض  حُطخُذ٣خٌٛح  -6

 ٗؼض (. -ريٍ  -ٌٜٓد.                        )هزَ  ػَٔحُلخٍٝم  -1

 هزَ(. -ريٍ  -ٓلزٞد.                      ) ٗؼض  حُلخٍٝمػَٔ  -5

 ريٍ...... ًِْٜٓٞأػـز٠٘ ح٣َُٜٕٔٞ -ٓٔ

 رؼٞ ٖٓ ًَ (. -ٓطخرن  -.) حٗظٔخٍ                                     

 ٌَٗس ٓوٜٞىس(. -ػِْ ٓلَى  -٣خ ر٠٘ ، حؿظٜي.      ٓ٘خىٟ )٠ٓخف -ٔٔ

 ٣خ ػزي حَُكٖٔ ، حؿظٜي.    -ٕٔ

 ٌَٗس ٓوٜٞىس(. -٠ٓخف  -ٓ٘خىٟ)ػِْ ٓلَى                                

 حُظِٓٞح .       ٣خ ٤٣َٜٖٓ ،-ٖٔ

 ٗز٤ٚ رخ٠ُٔخف(. -ٌَٗس ؿ٤َ ٓوٜٞىس   -ٓ٘خىٟ)٠ٓخف             
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 ٤ٛخ ػخٓاًل حُو٤َ حؿظٜي.    -ٗٔ

 ٌَٗس ؿ٤َ ٓوٜٞىس ٠ٓخف(. -ٓ٘خىٟ)ٗز٤ٚ رخ٠ُٔخف              

 ٣خٍحًز٠ حُيٍحؿش ، حُظِٓٞح.       -٘ٔ

 ٌَٗس ٓوٜٞىٙ(. -٠ٓخف  -ٓ٘خىٟ)ٗز٤ٚ رخ٠ُٔخف       

 ٓز٠٘ (. -َٜٓ ، حُظِٓٞح .                   ٓ٘خىٟ )ٓؼَد ر٠٘ -ٙٔ

 أ٣ٜخ ح٣َُٜٕٔٞ ، حؿظٜيٝح.      -6ٔ

 ٌَٗس ؿ٤َ ٓوٜٞىس (. -٠ٓخف  -ٓ٘خىٟ)ٌَٗس ٓوٜٞىس        

 ٣خٍّدِ ، ٓخ ٓل٠٘ .            -1ٔ

 ػِْ ٓلَى (. -ٌَٗس ٓوٜٞىس  -ٓ٘خىٟ )٠ٓخف           

     ٤ٛخ كظ٤خص حُؼِْ ، حؿظٜيٕ. -5ٔ

 حُلظلش(. -حألُق  -ٓ٘خىٟ ٜٓ٘ٞد ر  )حٌَُٔس           

 حُِْٜ ، حؿل٠َُ .       -ٕٓ

 ٌَٗس ٓوٜٞىس(. -ػِْ ٓلَى  -ٓ٘خىٟ )٠ٓخف                  

 ٤ٛخ ٍحًزًخ حُيٍحؿش ، حكظَّ.        ٣خ كالف ، حُظِّ.     ػٖ ٝحؿٔغ:

 ٗخى ػ٠ِ حٌُِٔخص حألط٤ش:

 ٍحًزٞح حُيٍحؿخص : -ٖ        ٓئٖٓ رخهلل: -ٕ                حُٔؼ٤ِٖٔ: -ٔ

 كٍٞ ح٠ُٔخف ا٠ُ ريٍ ٝكيى ٗٞػٚ.

 ٍأ٣ض هٔش حَُّٜ:-ٕ                          أى٠٘٘ٛ َٜٗ ح٤٣َُٜٖٔ: -ٔ

 ٗظَص ا٠ُ ِٓٞى دمحم:-ٖ

 كيى حُظ٤٤ِٔ:

ًًخ حُٜالس. -ٔ  رجْ ػٔاًل حُو٤خٗش. -ٕ                    ٗؼْ ِٓٞ

خ. -ٗ               حُزالى ك٠خٍس.َٜٓ أؿَٔ  -ٖ ًٔ  أػـز٠٘ دمحم ػِ

ََ ك٠خٍسً. -٘  ًظذ ه٤ٖٔٔ طلخكشً.-أ -ٙ              ٓخ أؿَٔ ٜٓ

ح . -6 ًُ  ٍُػض ه٤َح١ هًٔلخ. -1                   ٍُػض كيحًٗخ أٍ

ح. -5 ًَ ح ػ٤ٜ ًَ  -١خرض َٜٓٛٞحءً -ٓٔ                  َٗرض ُظ

خ.-ٔٔ ًٓ ح ٝٓوخ ًَ  حٓظأل حُٞػخء ٓخًء. -ٕٔ           كٔ٘ض ٓٔظو

خ. -ٖٔ ًٔ  حُىحى دمحم ػِ

 كيى حُ٘ؼض ٝحًًَ ٗٞػٚ:

خ ٣َ٘ف حُيٍّ.-ٕ       ؿخء ٍؿَ ًِٓٞٚ ؿ٤َٔ. -ٔ ًٔ  ٗخٛيص ٓؼِ

َ  أهالهٚ كٔ٘ٚ.-ٖ  ٍأ٣ض ١خُزًخ ك٠ حُ٘خٍع.-ٗ          أى٠٘٘ٛ ػخٓ

َ  ٣ًَْ. -ٙ               ٗظَص ا٠ُ ٍؿَ كٞم حُ٘وِش.-٘  ؿخء ٍؿ

 ٗخٛيص ١خُذ حُؼِْ ح٢٤ُ٘٘. -1                ٣ض حُؼخَٓ حُٔئىد.ٍأ-6

 ػَٔ رٖ حُوطخد ٌٜٓد.-ٓٔ                    ًظخر٠ حُـي٣ي ؿ٤َٔ. -5

 ٣خٌٛح حُُٞي ، حُظِّ.-ٕٔ              أ٣ٜخ حُٔؼِٕٔٞ ، حُظِٓٞح. -ٔٔ

 أكذ حُُٞي حٌُٟ طلٞم -ٗٔ                    حَُؿَ ٌٛح ح٢٤ُ٘٘.-ٖٔ

  طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٔ٘خىٟ
 طو٤َ حُٜٞحد ٖٓ ر٤ٖ حألهٞحّ :  -) أ (

 ، حؿؼِٞح ٗؼخًٍْ كذ َٜٓ :    دمحم٣ٕٝخ  -ٔ

 ٗز٤ٚ رخ٠ُٔخف (  –ٓلَى ػِْ  –) ٠ٓخف                          

 أٗض ك٢ أٓخٕ هللا  :  ٓط٤ؼًخ ٣خ -ٕ

 ٌَٗس ؿ٤َ ٓوٜٞىس (  –٠ٓخف  –) ٌَٗس ٓوٜٞىس                         

 حؿظٜي ك٢ ىٍٝٓي :  حُطخُذ٣خ أ٣ٜخ  -ٖ

 ٗؼض ٓـٍَٝ (  –ٗؼض ٜٓ٘ٞد  –) ٗؼض َٓكٞع                        

 ػٖ حُٔظ٤ِٖٓٞ :  ٓيحكؼًخ٣خ  -ٗ

 ٗز٤ٚ رخ٠ُٔخف (  –٠ٓخف  –) ٌَٗس ؿ٤َ ٓوٜٞىس                       

 ُي ٢٘ٓ حٌَُ٘ :  ٓؼ٣ِْخ  -٘

 ٗز٤ٚ رخ٠ُٔخف (  –ٌَٗس ٓوٜٞىس  –) ػِْ ٓلَى                        

 

 ٟغ ػالٓش )      ( أٝ )        (  -) د (

 ىٓظْ َُٜٔ . حُ٘زخد ٓ٘خىٟ ٓز٢٘ ػ٠ِ ح٠ُْ   )       (  حُ٘زخدأ٣ٜخ  -ٔ

 ال طظوِٞح ػٖ حُؼٍٞس  ) حُٔ٘خىٟ ٌَٗس ٓوٜٞىس( )       (  ٣ٖ٤٣َٜٓخ  -ٕ

 ُِلٌَ كخٍٝ حُـٜالء ) حُٔ٘خىٟ : ٜٓ٘ٞد رخُلظلش ( )       (  ٍحثيح٣خ  -ٖ

 ٣خ ٓط٤ؼًخ ٝحُي٣ي . حُٔ٘خىٟ ) ٓط٤ؼخ ( ػِْ                     )       (   – ٗ

 ٣خ ٓٞح١٘خ ًٖ ٓوِٜخ ك٢ ػِٔي ) ٓٞح١٘خ (  – ٘

 ٓ٘خىٟ ٌَٗس ٓوٜٞىس)  ( 

 

 أًَٔ رٔخ ٛٞ ٓطِٞد ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ :  -) ؽ (

 حُطخُذ حؿظٜي ك٢ ىٍٝٓي .           ) ٟغ أىحس ٗيحء ( .........  -ٔ

 ٣خ ........ ٌُٜح حُ٘ؼذ ًٖ ػخىال           ) ٓ٘خىٟ ٗز٤ٚ رخ٠ُٔخف (  -ٕ

 ٣خ ........ رخىٍٝح ا٠ُ ؿٔغ حَُ٘ٔ .     ) ٓ٘خىٟ ٌَٗس ؿ٤َ ٓوٜٞىس (  -ٖ

 ىس ( ٣خ ....... حٍؿغ ا٠ُ هللا .                ) ٓ٘خىٟ ٌَٗس ؿ٤َ ٓوٜٞ -ٗ

 ٣خ ....... أهزِٞح ػ٠ِ حُؼِْ .                ) ٓ٘خىٟ ٌَٗس ٓوٜٞىس (  -٘

 ٣خ ....... كخكظٞح ػ٠ِ ١ٌْٝ٘ .            ) ٓ٘خىٟ ٓز٢٘ ػ٠ِ حُٞحٝ (  -ٙ

 ٣خ ...... أهِٜٞح حُؼَٔ .                    ) ٓ٘خىٟ ٝأػَرٚ (  -6

 ) حؿؼَ حُٔ٘خىٟ ٓؼَكخ رؤٍ (  ٣خ ٣َٜٕٓٞ حٗظزٜٞح .......                 -1

 أ٣ٜخ ح٤٣َُٜٖٔ حطليٝح ُظٜزلٕٞ أه٣ٞخء .   ) ٛٞد حُوطؤ (   -5

 ٣خ ....... ػٞىٝح ُِلن طلِلٞح      ) أًَٔ رٔ٘خىٟ ٌَٗس ٓوٜٞىس (  -ٓٔ

 ........... كخكظٞح ػ٠ِ ٗظخكش ٓي٣٘ظٌْ .  ) أًَٔ رٔ٘خىٟ ٓ٘خٓذ (  - ٔٔ

 ٚ          ) ٓ٘خىٟ ٗز٤ٚ رخ٠ُٔخف ( ٣خ ........ هٌ ٖٓ حُؼِْ أَٗك – ٕٔ

 ..... حُؼَد أك٤وٞح ٖٓ ٌْٗٞٓ              ) أىحس ٗيحء ٓ٘خٓزش (   - ٖٔ

 ٣خ .......... حػِٔٞح َُكؼش رِيًْ         ) ٓ٘خىٟ ٠ٓخف (  – ٗٔ

 ) ى (  ٝحُٕ ر٤ٖ حُٔ٘خىٟ ك٢ حُلخُظ٤ٖ ٖٓ ك٤غ حُ٘ٞع ٝحإلػَحد : 

 ٣خ ٣َٜٓخ أطوٖ ػِٔي .  -٣خ ١َٜٓ أطوٖ ػِٔي   -ٔ

 ٣خ ٤٣َٜٖٓ حػِٔٞح  .  –٣خ ٣َٜٕٓٞ حػِٔٞح  -ٕ

 ٣خ ٍحكؼ٢ ٍح٣ش حُل٣َش حُٔـي ٌُْ    –٣خ ٍحكؼ٤ٖ ٍح٣ش حُل٣َش حُٔـي ٌُْ  -ٖ

 ٣خ ٗزخد حُؼٍٞس كخكظٞح ػ٠ِ ػٍٞطٌْ  -ٗ

 ٣خ ٣َٜٕٓٞ كخكظٞح ػ٠ِ ػٍٞطٌْ .  –

 ٢ حطوٞح هللا . ٣خ ر٘ –٣خ ر٢٘ حطن هللا  -٘

 ٣خ ٓلز٢ حُِـش حُؼَر٤ش كخكظٞح ػ٤ِٜخ  -ٙ

 ٣ٓخ ٓلز٤ٖ حُِـش حُؼَر٤ش كخكظٞح ػ٤ِٜخ - 

 ٣خ ٓلز٤ٖ كخكظٞح ػ٠ِ ُـظٌْ .  -٣خ ٓلزٕٞ كخكظٞح ػ٠ِ ُـظٌْ   -6

 ٣خ ٗخ٤ًخ ًلخى ٌٟٗٞ .   -٣خ ٗخى  ًلخى ٌٟٗٞ  -1

 ؼِْ . ٣خ ٓؼول٤ٖ أٗظْ ١الد حُ –٣خ ٓؼولٕٞ أٗظْ ١الد حُؼِْ  – 5

 ٣خ ١خُذ حهظي رٔؼِٔي  –٣خ ١خُزًخ حهظي رٔؼِٔي  – ٓٔ

حؿؼَ حُٔ٘خىٟ ك٢ حُـَٔ حُٔخروش ُِٔؼ٢٘ حًٌَُٔ ُِٝـٔغ  – ) ٍ ( 

 ر٘ٞػ٤ٚ : 

 ٣خ ػخَٓ حُو٤َ حهٜي رؼِٔي اٍٟخء هللا .     -ٔ

 ٣خ ٓؼِْ طٔظغ رخَُكن .  -ٕ  

 أٗض ٣خ ًح حُٔخٍ ال طزوَ رٔخُي ، ٝا٣خى ٝحُـٖ .  -ٖ

 ٣خ ١خُذ حُؼِْ ، ال طَٜٔ ٝحؿزي .   -ٗ

 ٣خ ًحص حُوِن ، حطو٢ هللا .         -٘

 ٣خ ٌٛح ، ػ٤ِي رخُؼِْ .    -ٙ

 ٣خ ١خُزش حُؼِْ ، حؿظٜي١ . -6

ْٖ طٜيف ا٠ُ حإلٛالف حٓغ ك٠ ٓز٤َ حُؼِْ .  -1  ٣خ ٓ

 ٣خ ًح حُؼِْ ال ط٠ٖ رؼِٔي .  – 5

 ٟغ حٌُِٔخص ح٥ط٤ش ك٢ أِٓٞد ٗيحء :  -ٙ

 هللا ( .  -ِٓٔٔٞ حُؼِْ  –٣َٜٕٓٞ  –ًٝ حُؼِْ  –حُطخُذ  –ؼِٔش ) حُٔ

 حؿؼَ ًِٔش ) حُؼٞحٍ ( ك٢ أِٓٞد ٗيحء ٝأػَد حٌُِٔش .  –ع 

 ) ٣خ ػخث٣َٖ ح٠ٜٗٞح ُز٘خء ح١ُٖٞ ( –ؽ 

 حؿؼَ حُٔ٘خى١ ٓز٤٘خ ٝؿ٤َ ٓخ ٣ِِّ .   

 ) ٣خ ٓلز٤ٖ ح١ُٖٞ أهِٜٞح حُؼَٔ ( ٓخ ٗٞع حُٔ٘خىٟ ؟  –م 

 ًٖ هيٝس ُـ٤َى (  هخُي) ٣خ  –ًٖ هيٝس ُـ٤َى (  ٓٞح١٘خ) ٣خ  –ى 

 حُ٘خد ٓخػي ١ٝ٘ي (  ٌٛح٣خ  –حُ٘خد ٣ٔخػي ١ٝ٘ٚ  ٌٛح)       

 أػَد ٓخ طلظٚ ه٢                                

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حِٓٞد حُٔيف ٝحٌُّ
 طو٤َ حُٜٞحد ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ :  -أ 

 ٓوٜٞٛخ رخُٔيف (  –ط٤٤ِٔح  –حُ٘ظخكش :     ) كخػال ُ٘ؼْ  ٗؼخٍحٗؼْ  -ٔ

 ٓوٜٞٛخ رخُٔيف (  –ط٤٤ِٔح  –حألٓخٗش :      ) كخػال ُ٘ؼْ  هِوخٗؼْ  -ٕ

 ًالٛٔخ (   –كخػَ  –:           ) ٓزظيأ ٓئهَ  حإلهالٙكزٌح  -ٖ

 ) أرٞ رٌَ   أرخ رٌَ   أر٠ رٌَ (             ٗؼْ حُٜخكذ   -ٗ

 ٟغ ػالٓش )    ( أٝ )     ( :  -د

 كزٌح حُؼٞحٍ : ٣ـُٞ طوي٣ْ حُٔوٜٞٙ رخُٔيف      )        (  -ٔ

 ٗؼْ ٓخ ٣ظل٠ِ رٚ حإلٗٔخٕ حُٜيم ) ٗؼض (         )        ( – ٕ

 أؿذ رٔخ ٛٞ ٓطِٞد ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ :  -ؽ
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 ٚ ( كزٌح ...............                        ) ٓوٜٞٙ رخُٔيف ٝأػَر -ٔ

 رجْ ..............  حإلٗٔخٕ حُٔ٘خكن           ) كخػَ رجْ ٓؼَكخ رؤٍ (  -ٕ

 كزٌح ..............                         ) ٓوٜٞٙ رخُٔيف ٝأػَرٚ (  -ٖ

 كزٌح حُز٘خء حُؼظ٤ْ .          ) حؿؼَ حُز٘خء ٓوٜٞٛخ رخُٔيف ر٘ؼْ (  -ٗ

 ٓوٜٞٛخ رخٌُّ ( رجْ ح٣َُُٞ ........             )  -٘

 ٗؼْ هِوخ حإلكٔخٕ                ) ػ٤ٖ حُلخػَ ك٢ حُـِٔش حُٔخروش (  -ٙ

 ال كزٌح حُظوخػْ    ) حُظوخػْ ٗؼض ( .......... ) ٛٞد حُوطؤ ( .  -6

 حُٜيم ٗؼْ حُوِن .              ) حؿؼَ حُٔوٜٞٙ ٝحؿذ حُظؤه٤َ (  -1

 ٞٛخ رخُٔيف ( حإلهالٙ ك٢ حُؼَٔ .        ) حؿؼِٚ ٓوٜ -5

 (  -ٗؼْ  –حألٓخٗش                      ) حؿؼِٜخ ٓوٜٞٛخ رخُٔيف رؼي  -ٓٔ

 حُظٌخَٓ                     ) حؿؼِٜخ ٓوٜٞٛخ رخٌُّ ٝحؿذ حُظؤه٤َ (  -ٔٔ

 ١ِذ حُؼِْ               ) حؿؼِٜخ ٓوٜٞٛخ رخُٔيف ٝحؿذ حُظؤه٤َ (  -ٕٔ

 حإلٛٔخٍ                      ) حؿؼِٚ ٓوٜٞٛخ رخٌُّ (  -ٖٔ

 حُوخثٕ٘ٞ                    ) ٓوٜٞٛخ رخٌُّ ٣ـذ طؤه٤َٙ ٝأػَرٚ (  -ٗٔ

 .      ) ٛٞد حُوطؤ (  كزٌح ح٤٣َُٜٖٔ ح٣ٌُٖ ٣لخكظٕٞ ػ٠ِ ح٤َُ٘ -٘ٔ

 ( ) ٛٞد حُوطؤ                         كزٌح حُؼِْ ٝحُـَٜ ال كزٌح   -ٙٔ

 حٌٌُد رجْ حُوِن    ) حؿؼَ حُٔوٜٞٙ رخٌُّ ٝحؿذ حُظؤه٤َ  (  – 6ٔ

 ٗؼْ ٛلخص حإلٗٔخٕ .......، رجْ ٓخ ٣لؼِٚ حَُٔء ......... ) أًَٔ (     – 1ٔ

 ٗؼْ حُوِن ........................ ) ٓوٜٞٙ رخُٔيف (  – 5ٔ

 حُٜيم ٗؼْ حُوِن    ....... ) حؿؼَ حُٔوٜٞٙ ٝحؿذ حُظؤه٤َ (  – ٕٓ

 رجْ ........... ٛلزش حُـٜالء  ) كخػَ رجْ ٓ٘خٓذ (  – ٕٔ

 حؿؼَ حُـِٔش ٓوٜٞٛخ ُِٔيف ٣ـذ طؤه٤َٙ ( .حالؿظٜخى ك٢ حُؼِْ  – ٕٕ

 ٣ز٢٘ أٓـخى ح١ُٖٞ ( .  حُؼخثَحُ٘زخد  -  حُؼخثَ) ٗؼْ حُ٘زخد  -ى  

 ٣لُٞ رخُـخثِس (  حُٔظلٞمحُطخُذ  – حُٔظلٞم ) ٗؼْ حُطخُذ   

 حُٔظلٞم  ( ك٢ حُـِٔظ٤ٖ .  -ػَِ َُكغ ًِٔش ) حُؼخثَ  

حألّ طَػ٠ أٝالىٛخ ك٘ؼْ حُؼَٔ .  -ٔ    هيٍ حُٔوٜٞٙ ك٤ٔخ ٢ِ٣ :  -ٍ

 حُؼخم ٣َٜٔ ٝحُي٣ٚ ك٤جٔض حُٜلش .  -ٕ

 رجْ .. طظٜق رٚ حإلٛٔخٍ ،  –ّ 

 ٗؼْ ........ طٜخكذ حُٜي٣ن حُٔوِٚ  أًَٔ رلخػَ ٓ٘خٓذ ٌٓخٕ حُ٘و٢ . 

 ًّ ) حُو٤خٗش ( ك٢ ؿِٔش ٖٓ ػ٘يى ٝر٤ٖ حُلخػَ .  –ٙ 

) كزٌح حألٓخٗش ( حؿؼَ ًِٔش حألٓخٗش ٓوٜٞٛخ رخُٔيف ٓٔظويٓخ  –ع 

خ ٓٞٛٞال .   ًٔ  حُلؼَ ) ٗؼْ ( ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ حُلخػَ حٓ

ٖ " حؿؼِٜخ َٓس كخػَ حُ -م  َٓ ٔيف َٝٓس أهَٟ ٓوٜٞٙ رخُٔيف " 

 ك٠ ؿِٔظ٤ٖ .

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُزيٍ
 طو٤َ حُٜٞحد ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ :  -أ

 رؼٞ ٖٓ ًَ (  –حٗظٔخٍ  –٣ٍخٝ      ) ٓطخرن  ػزي حُٔ٘ؼْح٤ُٜ٘ي  -ٔ

 كخػَ (  –ريٍ  –) هزَ                     حُؼخه٣َيٍى ًُي  -ٕ

 حٗظٔخٍ (  –ؼٞ ٖٓ ًَ ر –) ٓطخرن           ٛٞطٚأ١َر٢٘ حُٔـ٢٘  -ٖ

 حُزؼٞ (  –حٗظٔخٍ  –) ٓطخرن                 دمحم أإٖٓ رخ٢ُ٘  – ٗ

 حُزؼٞ (  –حٗظٔخٍ  –) ٓطخرن                 ٜٗلٚهَأص حٌُظخد  – ٘

 حُزؼٞ (  –حٗظٔخٍ  –) ٓطخرن               ػطخإٙأػـز٢٘ حألد  – ٙ

 حُزؼٞ (   –حٗظٔخٍ  –) ٓطخرن            ٍكٔظٜخ  أػـزظ٢٘ حألّ  – 6

 ٟغ ػالٓش )     ( أٝ )      ( :  -د

 أػـز٢٘ حٌُظخد كٌَطٚ . ) رؼٞ ٖٓ ًَ (                 )        (  -ٔ

 أؿذ رٔخ ٛٞ ٓطِٞد ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ :  -ؽ

ٖٓ ُػٔخء حإلٛالف ..... دمحم ػزيٙ ًٌُٝي ..... ٜٓطل٠ ًخَٓ    -ٔ

 )ٓزيٍ ٓ٘ٚ ( 

 كظؤهَٗخ   ) حؿؼَ ح٠ُٔخف ريال ٝحًًَ ٗٞػٚ ( طو٤ِ٘خ ػٖ ٓؼظْ حُو٤ْ  -ٕ

 ِٓٔض ػ٠ِ حُٔظلٞهش ٛ٘ي .  ) حٟز٢ ًِٔش ٛ٘ي ك٢ حُـِٔش حُٔخروش (  -ٖ

 أػـزظ٢٘ حُلي٣وش ......                   ) ريٍ حٗظٔخٍ (  -ٗ

 أكخى٢ٗ حُٔؼِْ ...........                   ) ريٍ حٗظٔخٍ ٝحٟزطٚ (  -٘

 ٤ذ   ) حؿؼَ حُلخػَ ريال ٓغ حُللخظ ػ٠ِ حُٔؼ٠٘ ( أػـز٢٘ هٍٞ حُوط -ٙ

 ؿؼَ حألى٣ذ ١ٚ ك٤ٖٔ حُؼِْ ًخُٔخء .    ) ػ٤ٖ حُزيٍ ٝر٤ٖ ٗٞػٚ ( .  -6

 ٛٞحء حإلٌٓ٘ي٣ٍش .                     ) حؿؼِٚ ريال ٓطخروخ ك٢ ؿِٔش (  -1

 أػـز٢٘ أِٓٞد حٌُظخد .       ) حؿؼَ حُلخػَ ريال ٝر٤ٖ ٗٞع حُزيٍ (  -5

 ٌٓٔض رٜي١ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ        )حؿؼَ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ ريال (    – ٓٔ

 أػـز٢٘ ِٓٞى ٗزخد َٜٓ   ) حؿؼَ حُلخػَ ريال ٝؿ٤َ ٓخ ٣ِِّ (  – ٔٔ

 أهيٍ حُلن ........................... . ) ريٍ حٗظٔخٍ ٝأػَرٚ (  – ٕٔ

 ًَ ٗٞػٚ ( أػـزظ٢٘ حُلي٣وش ..................... ) ريٍ ٓ٘خٓذ ٝحً – ٖٔ

 أػـز٢٘ حُوط٤ذ ...................... ) ريٍ ٓ٘خٓذ ٝحًًَ ٗٞػٚ (  – ٗٔ

 حٓظٔظؼض رخُـَىهش .................... )  ريٍ ٓ٘خٓذ ٝحًًَ ٗٞػٚ (  – ٘ٔ

 أػـز٢٘ ػَٔ ......................... ) ريٍ ٓ٘خٓذ ٝحًًَ ٗٞػٚ (     – ٙٔ

 ....... )  ريٍ ٓطخرن ( ٗئٖٓ ر٘ز٢ هللا ................ – 6ٔ

 أػـز٢٘ حَُؿَ ....................... ) ريٍ حٗظٔخٍ (  – 1ٔ

 أػـز٢٘ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ............... ) ريٍ حٗظٔخٍ (  – 5ٔ

  ‘هخُيس   ُـش إ حُِـش حُؼَر٤ش -ى

 ٓحُوَحٕ ح٣ٌَُْ ُـشكخػظِٝح رِـظٌْ حُؼَر٤ش 

  ٓأػَد ٓخ طلظٚ ه٢                            

  ٓأػَد ٓخ طلظٚ ه٢  ًًٓخءً أػـز٢٘ آالّ  – ًًخإٙأػـز٢٘ آالّ  -ٍ

 حُلخٍٝم  أػَد ٓخ طلظٚ ه٢  ػَٔ  ٣ؼـز٢٘  ػ٣َٔؼـز٢٘ حُلخٍٝم  -ّ

 أػي ٤ٛخؿش حُـِٔش حُٔخروش رل٤غ ط٘ظَٔ ػ٠ِ ريٍ ٝر٤ٖ ٗٞػٚ .   –ٙ 

 ال ري ٖٓ ٓ٘خًٍش ٓؼظْ ح٤٣َُٜٖٔ ك٢ حُز٘خء .  -

 أػـز٢٘ هِن حُلظخس  .  -

 ر٢َٜٗ َٗف حُٔؼ٤ِٖٔ .  -

 أػـز٢٘ هٍٞ حُ٘خػَ  -

 هخٍ طؼخ٠ُ : " اٗٔخ ح٤ُٔٔق ػ٠ٔ٤ حرٖ ٣َْٓ ٍٍٓٞ هللا "  –ع 

 ػ٤ٖ حُزيٍ ٝحُٔزيٍ ٓ٘ٚ                    

ى٣ٖ : رَى حُؼ٤ٖ ، ) ؿ٘زي هللا حأل٣َٖٓ : حُلوَ ٝحَُّٜ، ٝأًحهي حُزَ –م 

 ٝرَى حُؼخك٤ش                  ػ٤ٖ حُزيٍ ٝحُٔزيٍ ٓ٘ٚ 

 ر٢َٜٗ حُٔؼِٔخٕ َٗكٜٔخ (  -) أػـزظ٢٘ حٍُٞىس ٍحثلظٜخ   –ى 

 ػ٤ٖ حُزيٍ ٝحُٔزيٍ ٓ٘ٚ ٝحًًَ ٗٞػٚ ٝحَُحر٢                  

 طي٣ٍزخص ػ٠ِ حُٔٔ٘ٞع ٖٓ حَُٜف
 طو٤َ حُٜٞحد ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ :  -أ

 أ٣خٓخ ٍحثؼش . ٓـٍَٝ ر   رٍٞٓؼ٤يه٤٠ض ك٢  -ٔ

 ح٤ُخء (  –حٌَُٔس  –) حُلظلش                                           

 ح٤ُخء (  –حٌَُٔس  –ًؼ٤َس . ٓـٍَٝ ر  ) حُلظلش  رٜٔخر٤قٍَٓص  -ٕ

 ٓ٘ٔوش . ٓـٍَٝس  كيحثنطِ٘ٛض ك٢  – ٖ

 حإلٟخكش (  –حٌَُٔس  –ُلظلش ر  )ح                                        

 أؿذ رٔخ ٛٞ ٓطِٞد ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ :  -ؽ

 ٣ظٜق ٌٛح حَُؿَ ر  ...... ًؼ٤َس .          ) ٓٔ٘ٞع ٖٓ حَُٜف ( .  -ٔ

 ح١َُٜٔ ...... ا٠ُ حألٖٓ ٝحُؼيحُش .  -ٕ

 ) ٝٛق ػ٠ِ ُٕٝ كؼالٕ ٝحٟزطٚ (                           

 ......... ػخُغ حُوِلخء حَُحٗي٣ٖ .         ) ػِْ ٓٔ٘ٞع ٖٓ حَُٜف (  -ٖ

 طِ٘ٛض ك٢ كي٣وش ك٤لخء .     ) أىهَ )أٍ( ػ٠ِ ًِٔش ك٤لخء (  -ٗ

 ِٓٔض ػ٠ِ حُٔظلٞهش ٛ٘ي .  ) حٟز٢ ًِٔش ٛ٘ي ك٢ حُـِٔش حُٔخروش (  -٘

 ًْ ٖٓ حُٔظخُْ ػخٗخٛخ ٗؼز٘خ .    -ٙ

 ) حكٌف )أٍ( ٝحٟزطٜخ رؼي حُلٌف ٓؼِال (                           

 حُىحٗض حُلي٣وش رخُِٕٞ حأله٠َ . -6

 )حؿؼَ حُٔٔ٘ٞع ٖٓ حَُٜف ٓـٍَٝح رخُلظلش(                    

 طٔظؼض ك٢ كيحثن ؿ٤ِٔش .     -1

 ) حؿؼَ حُٔٔ٘ٞع ٖٓ حَُٜف ٓـٍَٝح رخٌَُٔس (                    

 ًؼ٤َس .     ) ٛٞد حُوطؤ ( . ٗخٛيص ك٢ حُلي٣وش ػٜخك٤َح  -5

 حُو٤ِلش   ٗٔخثَحُٜيم ٖٓ  – ٓٔ

 ) ر٤ٖ ػالٓش ٓخ طلظٚ ه٢ ٓغ ًًَ حُٔزذ (                      

 ٣ظٔخرن ح٣َُٜٕٔٞ ك٢ ....... حُو٤َ    ) ٓٔ٘ٞع ٖٓ حَُٜف (  – ٔٔ

  طٔظؼض ك٢ كيحثن ؿ٤ِٔش     – ٕٔ

 ـٍَٝ رخٌَُٔس( ) حؿؼَ حُٔٔ٘ٞع ٖٓ حَُٜف ٓ                    

 ُؼؼٔخٕ ك٠خثَ ًؼ٤َس   – ٖٔ

 ) ػؼٔخٕ ٓٔ٘ٞع ٖٓ حَُٜف ألٗٚ : ............... (                

 ٣ظ٘خكْ حُ٘زخد ك٢ ........... ًؼ٤َس     – ٗٔ

 ) أًَٔ رٔٔ٘ٞع ٖٓ حَُٜف (                                             

 ) ػِْ ٓٔ٘ٞع ٖٓ حَُٜف (       ........ ػخُْ َٜٓ ح٤َُٜ٘         - ٘ٔ

 أكذ طِو٢ حُؼِْ ػ٠ِ أ٣ي١ ........ ٓظ٤ٌٖ٘ٔ    – ٙٔ
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 ) ٓٔ٘ٞع ٖٓ حَُٜف ٝحٟزطٚ (                                                 

 ٌٓخٕ   رؤٍٝعٍَٓص  – 6ٔ

 ) حؿؼَ ٓخ طلظٚ ه٢ ٓـٍَٝح رخُلظلش ٓغ ًًَ حُٔزذ (                       

 رَٜٔٗخ ٓٔخؿي ًؼ٤َس (  –) رَٜٔ آػخٍ ػي٣يس  -ّ

 أػَد ًِٔش ) َٜٓ ( ك٢ حُـِٔظ٤ٖ ٓغ حُظؼ٤َِ .      

 ٓـظٜي٣ٖ[  ] ٍَٓص رظالٌٓس ٓـظٜي٣ٖ[ ]ٍَٓص رظال٤ٌٓ -ٙ

 . حُٔؼخ٤ُٖ ٝحُٕ ر٤ٖ ٤ٛـظ٢ ٓ٘ظ٢ٜ حُـٔٞع ك٢

 طي٣ٍذ ٗخَٓ  

َّ هللا ٣ٜي١  ٟ ٛئالء حُؼخِٕٓٞ ٣ّٞ  حُ٘خ َِ حُـِحء  حُو٤خٓشَُِٗخى، ٤ُٓٝـ

ى٣ٌْ٘  طؼخ٤ُْٝػِٔٚ . كؼ٤ٌِْ ٣خ ر٢٘ آىّ إٔ ط٘لٌٝح  اٗٔخٕحألٝك٠ ، كٌَ 

ٓغ حإلهالٙ هلل . كخُؼَٔ ٝحإلهالٙ  ؿخٛي٣ٖأك٠َ ط٘ل٤ٌ  ٝإٔ طؼِٔٞح 

طٌٖ ٓوزُٞش أػٔخٌُْ ، كٞهللا ُٖ ٣لِق اال حُؼخِٕٓٞ، ٝحػِٔٞح  حُ٘خّأ٣ٜخ 

، ٝا٣خًْ  ٓلز٢ٚ أٗٚ ال ػَٔ رال اهالٙ، ٖٝٓ ال ٣وِٚ كبٕ ػِٔ

ٌُِٗٞد  طـ٘زًخحٌُِٜٔش ، ٝحؿظ٘زٞح ٓٞح١ٖ حُ٘زٜخص  ٓز٤َٝح٣َُخء ، كٜٞ 

ٝحػِٔٞح ٝأٗظْ َٓٓػخٕ ٓخ ط١ٜٞ رخَُٔء ا٠ُ ؿْٜ٘ ٓؼٟٞ حٌُخك٣َٖ حُظ٢

، ٝال ط٤٠ؼٞح  ؿ٤ٔؼْٜهللا ُِٜي حُ٘خّ  ٍكٔشٍحؿٕٞ ٍكٔش هللا، كِٞال 

زق أػٔخُٚ ٝأَِٟ ٖٓ أٟخع كوٞم هللا ، ٓخ أه حَٓءحً كن هللا ، كزجْ 

 رٔٔؼخٙ.

 أػَد ٓخ كٞم حُو٢ ك٢ حُوطؼش : –) أ (   

 ) د ( حٓظوَؽ ٖٓ حُوطؼش ٓخ ٣ؤط٢ : 

      أِٓٞرخً ٌُِّ ٝر٤ٖ كخػِٚ ٝر٤ٖ حُٔوٜٞٙ رخٌُّ.  ٔ

                            ٓٔ٘ٞػخ ٖٓ حَُٜف ٓغ ًًَ حُٔزذ.  ٖأِٓٞد ٗيحء .  -ٕ      

 ريالً ٝر٤ٖ ٗٞػٚ  -ٗ

 ر٤ٖ اػَحد ٓخ طلظٚ ه٢ ؟ ُٝٔخًح ؟ ٓخ حُلَمّ/ 

 ٓؼِٞٓخص.      ٜٗلٚ حٌُظخد                    . ٜٗلٚ هَأص حٌُظخد -ٔ

 ّ/ أكذ أ٢ٓ ....................... ) ٟغ ٌٓخٕ حُ٘و٢ ريٍ حٗظٔخٍ(

 .    ٓؼظّٔٚ/ " طلَى حُـ٤ٖ 

 ريٍ رؼٞ ٖٓ ًَ (       " حهظَ"  –ريٍ حٗظٔخٍ  –) ريٍ ٓطخرن    

 ٓوِٚ أػَد ُلع ٓؼِْ  ٓؼٌِْٛح  -ٓوِٚ.   حُٔؼِّْ/ ٌٛح 

  حُٜخىه٤ٖٗؼْ حَُؿخٍ  - ٔ:  ّ/ ٛٞد حُوطؤ ك٤ٔخ طلظٚ ه٢ ٓغ حُظؼ٤َِ

ّ/  }"حالػظٔخى ػ٠ِ حُ٘لْ"{.  حؿؼَ ٓخ ٓزن ٓوٜٞٛخ رخُٔيف ك٢ 

 .أِٓٞر٤ٖ ٓوظِل٤ٖ

 ) حُٔوظَػٕٞ ( حؿؼِٚ ٓوٜٞٛخ رخُٔيف .ّ/  

 ّ/ حٓيف  ) ًٟٝ حُؼوٍٞ حُٞحػ٤ش ( ػْ أػَد حُٔوٜٞٙ رخُٔيف .

 ّ/ حٓيف حُٔظؼ٤ِٖٔ ٓٔظويٓخً ) ٗؼْ ( ٓغ اػَحد حُٔوٜٞٙ رخُٔيف .

ّ/حٓيف ) ٖٓ ال ٣ئؿَ ػَٔ ٣ٞٓٚ ا٠ُ ؿيٙ ( ٓٔظويٓخً حُلؼَ ) ٗؼْ ( ٝ 

 ) كزٌح ( َٓس أهَٟ .

 حَُٜف، ٓغ ر٤خٕ ٓزذ حُٔ٘غ:    حُٔٔ٘ٞع ّٖٓ/ ػ٤ٖ حُؼِْ 

 أ٤ٓ٘ش حُٔؼَٔ حُٔي٢ٍٓ أ   ؿخىٍص

 .٤ٓي حُٜ٘يحء د    كِٔس رٖ ػزي حُٔطِذ 

ُٛزَ ؿ     ٖٓ أٛ٘خّ حُؼَد ك٢ حُـخ٤ِٛش     .حُالص ٝحُؼِس، ٝ

 .حُٔؼَ ك٢ ٓطِن حُؼيٍ ى   ُػَٔ هخثي َٟد رٚ 

  .ٌٛح حُؼخّ ٛ    ه٤ِلش حُؼخَٓ حُٔؼخ٢ُ

حأل٢ُٝ ٓـٍَٝس  )ٓظخكق( ٟؼٜخ ك٢ ؿِٔظ٤ٖ رل٤غ طٌٕٞ ك٢ّ/ 

 .رخُلظلش، ٝك٢ حُؼخ٤ٗش ٓـٍَٝس رخٌَُٔس

 ٓـظٜي٣ٖ[  ّ/ ] ٍَٓص رظالٌٓس ٓـظٜي٣ٖ[ ]ٍَٓص رظال٤ٌٓ

 .حُٔؼخ٤ُٖ ٝحُٕ ر٤ٖ ٤ٛـظ٢ ٓ٘ظ٢ٜ حُـٔٞع ك٢

 ٓٔ٘ٞع ٖٓ حَُٜف ؟ُٝٔخًح ؟  ّ/ أ٣ٜٔخ

  ) ٍؿَ ٓل٤خٕ -) ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ ٓل٤خٕ 

ظَ حإلؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ُٔخ طلظٚ ه٢ ٓغ حٓظٌٔخٍ ّ/ حه

 ٌٓخٕ حُ٘و٢ ك٤ٔخ ٢ِ٣ : 

   ٣خ دمحم حؿظٜي . ٓ٘خىٟ ) ٓز٢٘   ٝحؿذ حُٜ٘ذ ( ألٗٚ ٔ

          .  ٓ٘خىٟ ػالٓش ٜٗزٚ حٌَُٔسٔ :      ٓل٤يس  ّ/ ٓؼَ ك٢ ؿَٔ

 .   ٓ٘خىٟ ٓز٠٘ ػ٢ِ حألُقٕ

                                                                                                              .   ٓ٘خىٟ ػِْ ٓلَىٗ        . ٓ٘خىٟ ٖٓ حُٔٔخء حُؤٔش  ٖ

)ٟغ حألٓٔخء ح٥ط٤ش ك٢ ؿَٔ ٖٓ ػ٘يى رل٤غ طٌٕٞ َٓس ٓـٍَٝس   

      رخُلظلش ، ٝ أهَٟ ٓـٍَٝس رخٌَُٔس :  

 حُٔيحٍّ [ -أٓزن  -ٓلخط٤ق  –ىٍحْٛ  -أكٖٔ  -]ٓؼخُْ             

 حٓيف )حُِٕٔٔٔٞ حألٝحثَ(ك٠ ؿِٔش ٖٓ اٗ٘خثي؟                        -ؽ

 حٓيف )حُؼَٔ حُٜخُق( ًّٝ )حُظوِق ( ك٠ ؿِٔظ٤ٖ ٖٓ طؼز٤َى -ى

 ؽ   أًَٔ رٔخ ٛٞ ٓطِٞد:

   ٣ؼـز٢٘ حُٔئٖٓ..............          )ريٍ حٗظٔخٍ( ٔ

 ......حُٔئٖٓ طل٠ِ رخألهالم.         )ٓ٘خى١ ٓز٢٘(   ٕ

   رجْ حُؼَٔ...............                 )ٓوٜٞٛخ رخٌُّ( ٖ

   ٣خ ..........ػِٔٞح أٗلٌْٔ رؤٗلٌْٔ.       )ٓ٘خى١ ٌَٗس ٓوٜٞىس( ٗ

   أكذ َٜٓ................                    )ريٍ رؼٞ ٖٓ ًَ( ٘

 ٌُظخد                           )كخػَ(     ٗؼْ ..........ح ٙ

       ى   حؿؼَ ًِٔش حُوَحءس ٓوٜٞٛخ رخُٔيف ك٢ ؿِٔش.

 أػَد ًِٔش)ػَٔ(.   ى   )ٗؼْ حُو٤ِلش ػَٔ ( ) ط٤ِٔحُو٤ِلش ػَٔرخُؼيٍ(

   ٣خ ......حُطخُزش حك٢َٛ ػ٠ِ حُؼِْ .         )ٓ٘خىٟ( ٔ

 )ريٍ رؼٞ ٖٓ ًَ(             هَأص حٌُظخد..............              ٕ

   .......حُؼَٔ حُظوِق ػٖ حُـٜخى.               )كؼَ ٌُِّ( ٖ

 ٓـظٜي ......................   ١خُذٌٛح  -ٓـظٜي ........      حُطخُذٌٛح  -ؽ

ً  حُلٔخىٗـخػظٚ ك٢ طٜي٣ٚ ألَٛ  ح١َُٜٔ" ُوي أػزض حُ٘ؼذ    ىحثٔخ

 ٜٓ٘ق ًَرٜخ  ٣ٜ٘ي  َٓ٘هش ٛللخص ٍٝٓطَ ك٢ طخ٣ٍن حُٔؼٍٔٞس 

َُ كٜٞ   ٣ًَْ ٖٓ حُ٘خرـ٤ٖ  حٌُؼ٤َ؛ كوي أهَؽ ُ٘خ   حُلوٌََُِحٓش ٝ أٛ

ً ٝكخٍٝم حُزخُ ٝؿ٤َْٛ ؛ك٤خ ٣َٜٕٓٞ ًٞٗٞح  ٣َُٝأٓؼخٍ حُيًظٍٞ   ؿ٤ٔؼخ

ً رزِيًْ ُ٘لون ُٜخ حَُهخء ك٘ؼْ حَُؿخٍ أٗظْ ،ٝرجْ  كو٣ٍٖٞ  ٛ٘ؼخ

 ػٞحهذ ٝه٤ٔش !! . ٍ ،ًْٝ ُٚ ٖٓحُيٓخحُوَحد ٝ ٣َ١نحُلٔخى  كبٗٚ 

 حٓظوَؽ ٖٓ حُلوَس حُٔخروش -ٕأػَد ٓخطلظٚ ه٢                   -ٔ

 ٓ٘خىٟ ٝر٤ٖ ٗٞػٚ ٝأػَرٚ  -ٔ

 ٓٔ٘ٞػخً ٖٓ حَُٜف ٝر٤ٖ ٓزذ حُٔ٘غ  -ٕ

 ٓوٜٞٛخً رخُٔيف ٝأػَرٚ-ٖ 

أِٓٞد ٓيف ٝر٤ٖ أؿِحءٙ                    -٘ٓوٜٞٛخً رخٌُّ ٝأػَرٚ       -ٗ

كخػَ ُ٘ؼْ أٝ رجْ ٝر٤ٖ ٗٞػٚ        -6          أٝ ٌُِّكؼَ ُِٔيف    -ٙ

 هزَ ُلؼَ ٗخٓن ٝر٤ٖ ٗٞػٚ -5ريٍ ٝر٤ٖ ٗٞػٚ                  -1

 كؼَ ٠ٓخٍع ٜٓ٘ٞد   -ٔٔ   هزَ ُلَف ٗخٓن ٝر٤ٖ ٗٞػٚ -ٓٔ

حىهَ ًِٔش ) ٓيحٍّ ( ًِٝٔش أكٖٔ  ك٢ ؿِٔظ٤ٖ رل٤غ طٌٕٞ  -ٔ

 َٟ ٓـٍَٝس رخُلظلش َٓس ٝرخٌَُٔس َٓس ً أه

 حٓيف حإلٓخٗش رؤِٓٞر٤ٖ ٓوظِل٤ٖ -ٕ

 ًّ حُو٤خٗش رؤِٓٞر٤ٖ ٓوظِل٤ٖ . -ٖ

 ٣خ١خَُذ حُؼِْ ِ أهزَ    كٍٞ حُٔ٘خىٟ ح٠ُٔخف ا٠ُ ٗز٤ٚ رخ٠ُٔخف    . -ٗ

 ٣خ٣َٜٕٓٞ حطليٝح كٍٞ حٌَُ٘س حُٔوٜٞىس ا٠ُ ٌَٗس ؿ٤َ ٓوٜٞىس  . -٘
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